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RESUMO 

O principal objectivo deste estudo é o de contribuir para o conhecimento do 

efeito das propriedades segmentais no desempenho de operações metassegmentais. 

Apesar de este tipo de operações constituírem um recorrente foco de investigação, 

tanto na área da saúde como na do ensino, actualmente, pouco se sabe sobre o impacto 

das propriedades intrínsecas aos segmentos em tarefas de consciência segmental, de 

leitura e de escrita, na medida em que a maioria dos estudos desenvolvidos se debruça 

holisticamente sobre a interacção entre consciência fonológica e alfabetização.  

A fim de preencher parte das lacunas observadas nesta área, estabeleceu-se 

como objectivo geral a identificação do efeito de propriedades fonológicas, 

especialmente das relativas ao vozeamento, ao modo e ao ponto de articulação, 

inerentes ao sistema consonântico do Português Europeu, no desempenho de tarefas de 

consciência segmental e de escrita e leitura emergentes. Definiram-se dois objectivos 

específicos: (i) descrever o efeito das propriedades segmentais numa tarefa de 

consciência segmental, realizada por crianças com baixo conhecimento ortográfico;  

(ii) descrever o efeito das propriedades segmentais em tarefas de escrita e de leitura de 

palavras e de pseudopalavras, realizadas pelos mesmos sujeitos. Com vista à 

concretização dos objectivos propostos, foram aplicadas provas de consciência 

segmental, de leitura e de escrita (de palavras e de pseudopalavras) a um grupo de 48 

crianças com fraco domínio, embora não patológico, do princípio alfabético. 

Globalmente, a amostra revelou melhores resultados na prova de consciência 

segmental (Prova do Intruso) do que nas provas de escrita e de leitura (Provas B). 

Verificaram-se efeitos das propriedades segmentais que caracterizam as consoantes 

testadas (efeitos fonológicos e fonéticos), em particular das relativas ao modo de 

articulação, como também efeitos das propriedades ortográficas, tanto na Prova do 
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Intruso como nas Provas B. Por último, observou-se uma assimetria entre a 

emergência de propriedades segmentais no desenvolvimento fonológico 

(conhecimento fonológico implícito) e o processamento metassegmental destas 

propriedades (conhecimento fonológico analítico), na medida em que, dependendo do 

tipo de tarefa a executar, as crianças parecem explorar de forma diferente o 

conhecimento (meta)linguístico de que dispõem. 

 

Palavras-chave: representação metassegmental, consoantes, traços distintivos, 

propriedades segmentais, propriedades ortográficas, consciência segmental, 

alfabetização. 
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ABSTRACT 

The main goal of this study is to contribute to the knowledge of the effect of 

segmental properties performing metassegmental operations. Although they are a 

recurrent focus of investigation, both in health and in education, at present, little is 

known about the impact of these properties when children perform segmental awareness 

tasks or reading and writing tasks, because most of the studies focus holistically on the 

interaction between phonological awareness and literacy. 

In order to fill some of the gaps observed in this area, the goal defined is to verify 

and describe the effect of phonological properties, especially those relating to voicing, 

manner and place of articulation inherent to the consonantal system of European 

Portuguese, performing segmental awareness and reading/writing tasks, considering two 

general goals: (i) to describe the effect of segmental properties in a segmental awareness 

taskheld performed by children with low reading and writing knowledge; (ii) to describe 

the effect of segmental properties in writing and reading tasks of words and 

pseudowords, carried out by the same children. To achieve the goals proposed, some 

tasks of segmental awareness, reading and writing (of words and pseudowords) were 

applied to a group of 48 children with low knowledge, although not pathological, of 

alphabetic principle. 

Overall, the sample showed better results on the segmental awareness task (Oddity 

Task) than on the reading and writing tasks (Tasks B). Effects of segmental properties 

that characterize the tested consonants were observed (phonetic and phonological 

effects), in particular those concerning the manner of articulation, as well as the effects 

of orthographic properties, in all tasks applied (Oddity Task and Tasks B). Finally, it 

was verified an asymmetry between the emergence of segmental properties on 

phonological development (implicit phonological knowledge) and metassegmental 
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processing of these properties (analytic phonological knowledge) because, depending 

on the kind of task to perform, children seem to explore their (meta)linguistic 

knowledge differently. 

 

Keywords: metassegmental representation, consonants, distinctive features, segmental 

properties, orthographic properties, segmental awareness, reading and writing. 
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L/E_transp_F … fricativas 
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L/E_transp [-cont] … no [-cont] 
L/E_transp [+soan] … no [+soan] 
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[+voz; +cont; -soan] 

… no [+voz; +cont; -soan] 
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L/E_transp                    
[-voz; -cont; -soan] 

… no [-voz; -cont; -soan] 

L/E_ transp                    
[+voz; -cont; -soan] 

… no  [+voz; -cont; -soan] 

L/E.transp_Lab … no Labial 
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L/E.transp_Cor- … no Coronal [-ant] 
L/E.transp_Dor … no Dorsal 
L/E.tr_Lab_O … no Labial com oclusivas 
L/E.tr_Lab_F … no Labial com fricativas 
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Intru.Iso_Dor_L … no Dorsal com líquidas 
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Símbolos do IPA 

(International Phonetic Alphabet) 

 

Consoantes Oclusivas [p] pala; [t] tom; [k] calo; [b] bala; [d] dom; [g] 
galo 

 Nasais [m] mata; [n] nata; [ɲ] sanha 

 Fricativas [f] fala; [s] selo; [ʃ] chá; [v] vala; [z] zelo; [Ʒ] já 

 Líquidas [l] lato; [ɫ] sal; [ʎ] malha; [ʀ] rato; [ɾ] caro 

   

Vogais Orais [i] sino; [e] selo; [ɛ] neto; [a] bala; [ɔ] bola; [o] 
sono; [u] bula; [ɐ] cano; [ɨ] pegar;  

 Nasais [ĩ] cinto; [ẽ] sento; [ɐ̃] canto; [õ] conto; [ũ] 
mundo 

   

Semivogais Orais [j] pai; [w] pau 

 Nasais [ȷ]̃ mãe; [w̃] mão 

   

Acento ['] pala 
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INTRODUÇÃO 

 

Conhecimento linguístico e uso interagem no acto linguístico humano na medida 

em que o desempenho materializa o conhecimento linguístico (Chomsky, 1986/1994). 

As manifestações verbais são o produto de operacionalizações anatomofisiológicas 

(Chomsky, 2002), cabendo aos sistemas sensório-motores o tratamento de 

informações linguísticas processadas no cérebro (Chomsky, 2000). Em termos 

fonológicos, compete aos diferentes sistemas envolvidos no processamento linguístico 

converter as representações mentais em produtos fonéticos resultantes do acto 

articulatório, captáveis auditivamente e interpretados em função das mesmas 

representações mentais. Não sendo um reflexo fiel do conhecimento fonológico 

implícito, sabe-se que devem ser consideradas as limitações dos dados provenientes da 

performance, assumindo-se a natureza meramente inferencial das conclusões extraídas 

dessas observações empíricas (Chomsky, 1957/1980; Veloso, 2003, 2010).  

O estudo da relação entre o conhecimento linguístico e a consciência sobre esse 

conhecimento, bem como o dos processos cerebrais a eles associados, constitui uma 

difícil tarefa, tal como o afirmam especialistas na área do processamento linguístico 

(Pratt & Grieve, 1984a, 1984b; Titone, 1988; Gombert, 1990; Scliar-Cabral, 1991; 

Chomsky 2002, 2006; Veloso, 2003, 2010). Um dos princípios fundamentais das 

ciências cognitivas remete para a assunção de que os processos mentais humanos, 

incluindo os envolvidos na linguagem, são processos computacionais. Em 

conformidade com esta perspectiva, as crianças desenvolvem conhecimento implícito 

por disporem de um algoritmo de aprendizagem que lhes permite integrar a gramática 

da língua a partir da sua exposição a uma quantidade razoável de dados (input) e de 



 

 2 

um determinado esforço computacional (processamento). No caso específico do 

trabalho sobre a consciência linguística, ainda é escassa a informação disponível na 

literatura quanto ao efeito do input no domínio do processamento metalinguístico. 

O acesso a operações mentais, explícitas ou implícitas, relativas ao 

conhecimento da língua interiorizado pelos falantes constitui uma dificuldade 

reconhecida na literatura. Apesar de constituir a porta de acesso preferencial para a 

maioria dos linguistas, a performance é vulnerável a influências socioculturais. 

Segundo Veloso (2003, 2010), a análise de produções escritas emergentes e de 

operações (meta)fonológicas constitui uma forma alternativa de aceder ao 

conhecimento (meta)fonológico, com vista a uma caracterização, também ela 

inferencial, do conhecimento (meta)linguístico. O presente trabalho usa este tipo de 

evidência empírica para estudar quer a capacidade de codificar (produções escritas) e 

descodificar (leitura) estímulos linguísticos escritos, quer a de executar operações 

metafonológicas sobre estímulos apresentados, observando o impacto de propriedades 

fonológicas na realização de tarefas de consciência segmental, de leitura e de escrita.  

Sabendo que o conceito de identidade fonémica constitui a chave da 

aprendizagem do código alfabético (Adams & al., 1998/2006; Byrne, 1998; Treiman 

& al., 1998), é determinante identificar as propriedades linguísticas com interferências 

na capacidade de as crianças processarem metalinguisticamente a unidade segmento 

(Treiman & al. 1998). Assim, da mesma forma que outros estudos no domínio do 

conhecimento fonológico se debruçam sobre o efeito das propriedades gramaticais na 

performance dos sujeitos e apresentam padrões associados à emergência e ao 

desenvolvimento fonológico (na produção e na percepção), é objectivo do presente 

estudo verificar e descrever o efeito de propriedades fonológicas no domínio da 

consciência segmental e da leitura e escrita, contribuindo para apurar o padrão de 
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emergência a ele associado. Mais especificamente, pretende-se observar o impacto de 

propriedades fonológicas inerentes ao sistema consonântico do Português Europeu 

(PE) no desempenho de operações metassegmentais em tarefas de consciência 

segmental e de escrita e leitura emergentes, tendo-se, para tal, definido os seguintes 

objectivos gerais: 

(i) descrever o efeito das propriedades segmentais numa tarefa de consciência 

segmental, realizada por sujeitos com baixo conhecimento ortográfico; 

(ii) descrever o efeito das propriedades segmentais em tarefas de escrita e de 

leitura de palavras e de pseudopalavras, realizadas pelos mesmos sujeitos. 

 

A confirmar-se o efeito de tais propriedades nos desempenhos das crianças 

observadas, contribuir-se-á para a alteração de práticas profissionais nos domínios 

clínico e/ou educacional, associadas (i) à estruturação de instrumentos de avaliação e 

de intervenção utilizados em terapia da fala e em outras áreas terapêuticas afins e (ii) 

ao planeamento de programas curriculares implementados em contexto escolar. Na 

área da saúde, a consideração destes dados poderá contribuir para melhorar a 

reabilitação de perturbações do processamento metassegmental, responsáveis por 

patologias como a dislexia, por exemplo; na área do ensino, contribuir-se-á para 

prevenir e/ou minimizar as dificuldades de aprendizagem da leitura e da escrita, 

recorrentemente apontadas na literatura.  

 

De acordo com o acima referido, o presente estudo enquadra-se no campo da 

psicolinguística (área científica responsável pelo estudo do processamento linguístico) 

e da fonologia (área científica responsável pelo estudo da organização da dimensão 

sonora das línguas). De forma a responder aos objectivos propostos acima, 
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desenvolveu-se um estudo transversal com um grupo de crianças detentoras de baixo 

conhecimento ortográfico1, cujas características são explicitadas na parte II deste 

estudo. 

A dissertação divide-se, em quatro partes. Na parte I, expõe-se a base teórica que 

suporta o estudo desenvolvido. No capítulo 1, é descrito o funcionamento do sistema 

consonântico do PE e são apresentados dados disponíveis na literatura no domínio do 

desenvolvimento segmental (nos planos da produção e da percepção), tanto para o 

português como para línguas do mundo. No capítulo 2, são explicitados os conceitos 

de conhecimento linguístico e de consciência linguística, de conhecimento 

metafonológico, de consciência fonológica e de consciência segmental. Nesse 

capítulo, são ainda referidas algumas interferências relativas às propriedades 

segmentais descritas na literatura dedicada ao estudo da consciência segmental e são 

apresentadas algumas metodologias habitualmente utilizadas para o estudo do 

processamento (meta)linguístico e metassegmental. No capítulo 3, é estabelecida a 

relação entre consciência segmental e alfabetização. 

Na parte II (capítulo 4), apresentam-se as questões de investigação, os objectivos 

e as hipóteses do presente estudo, expõem-se os critérios experimentais adoptados, 

descrevem-se as provas construídas, explicita-se o tratamento dos dados efectuado e 

apresentam-se os procedimentos subjacentes à selecção e à organização da amostra. 

A parte III integra os dois capítulos relativos à apresentação dos resultados deste 

estudo. O capítulo 5 apresenta a análise efectuada às respostas decorrentes da 

                                                
1 Apesar de a capacidade de ler e escrever constituir um dos requisitos deste estudo, também 
se definiu que a amostra não apresentaria um elevado conhecimento ortográfico, a fim de 
tentar assegurar a não sobreposição do conhecimento ortográfico ao conhecimento 
metassegmental, já que os estudos constatam frequentemente essa realidade (cf. Veloso, 2003; 
Paiva, 2009; Castelo, 2012 para o PE). 
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aplicação das provas de escrita e de leitura de palavras e de pseudopalavras, 

designadas como Provas B; no capítulo 6 é efectuada a descrição dos resultados da 

prova de consciência segmental, designada como Prova do Intruso. Ambos os 

capítulos obedecem à mesma estrutura interna, começando por expôr os resultados em 

função do modo de articulação (MA), isoladamente e na sua realção com o 

vozeamento, passando, depois, para os resultados em função do ponto de articulação 

(PA), isoladamente e na sua relação com o MA. 

Na parte IV, composta pelos capítulos 7 e 8, são discutidos os resultados 

apresentados nos dois capítulos anteriores, estabelecendo-se a relação com o 

enquadramento teórico realizado na parte I. É dado destaque aos efeitos fonológicos, 

fonéticos e ortográficos observados, reflectindo-se sobre os tempos de reacção e sobre 

o efeito de frequência de ocorrência nos resultados obtidos (capítulo 7). São, ainda, 

confrontados os resultados observados com os descritos na literatura para o 

desenvolvimento segmental, estabelecendo-se, a partir daí, as conclusões do presente 

estudo (capítulo 8). Por último, são referidas as limitações encontradas ao longo do 

trabalho. 
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I PARTE – ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO 1 – Sobre o sistema consonântico do Português Europeu 

A fim de o presente trabalho dispor das ferramentas necessárias à descrição e à 

discussão dos dados do estudo empírico exposto (efeitos das propriedades segmentais 

em tarefas de consciência segmental e sua relação com o processo de alfabetização) 

procede-se, em primeiro lugar, a uma revisão geral da literatura com vista à 

caracterização do sistema consonântico do PE na secção 1.1 e, em segundo lugar, a 

uma descrição do efeitos das propriedades segmentais no desenvolvimento 

consonântico do Português (e de outras línguas do mundo), na secção 1.2. 

 

1.1. O sistema consonântico do Português Europeu  

Ao longo dos tempos, o PE tem sido descrito à luz dos vários modelos 

disponibilizados na literatura internacional para a descrição fonológica das línguas do 

mundo. No contexto do estruturalismo, é definido o conceito de fonema como unidade 

mínima do sistema linguístico, tendo como realização fonética o fone2. Para os 

linguistas da Escola de Praga, a Fonologia estuda as características dos sons da língua 

em termos do seu significado linguístico e procura identificar a organização 
                                                
2 Segundo os estruturalistas, um fonema constitui a unidade mínima dos sistemas linguísticos 
enquanto um fone constitui a sua realização física (Crystal, 1980; Odden, 2005). A noção de 
segmento, termo ambivalente introduzido no âmbito do quadro teórico proposto em Chomsky 
e Halle (1968) (SPE), sugere tanto a unidade discreta, sujeita a organização fonológica, como 
a realização física dessa unidade (Trask, 1996; Lacy, 2007), sendo, por isso, necessário 
distinguir estes dois termos. Assim, o termo segmento fonológico remete para a representação 
fonológica dos segmentos enquanto o termo segmento fonético remete para a sua realização de 
superfície (Morais Barbosa, 1994; Goldsmith, 1995a). Dado o enquadramento teórico 
adoptado neste trabalho, deste ponto em diante, empregam-se os termos segmento, segmento 
fonológico e segmento fonético. 
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sistemática global desses sons, enquanto a Fonética estuda e descreve o seu aspecto 

material. É neste quadro teórico que o conceito de distintividade emerge, 

demonstrando que o traço é um elemento necessário para distinguir os fonemas de um 

mesmo sistema (Troubetzkoy, 1939/1949). Em 1933, Bloomfield caracteriza os 

fonemas como um conjunto de traços que subentende a existência de um sistema 

relacional entre as propriedades que caracterizam os sons da fala (conjunto de traços). 

A introdução de um sistema binário de traços distintivos é apresentada em 1952 

por Jakobson, Fant e Halle, baseando o conceito de classe universal de traços nas 

características acústicas dos sons (Andrade, 1992; Mateus, 2005). Em 1968, Chomsky 

e Halle fazem uma revisão desta proposta, valorizando as propriedades articulatórias 

dos sons, tal como sugerido por Troubetzkoy em 1939, e mantendo a binaridade dos 

traços. Neste quadro de fonologia generativa linear, os segmentos são considerados 

feixes de traços não organizados e sem autonomia. Os traços distintivos passam a 

constituir o elemento básico das representações fonológicas. O conjunto destas 

propriedades é responsável pela identificação do segmento, já que a presença ou a 

ausência de um traço permite diferenciar os segmentos entre si. Neste quadro teórico, 

os traços distintivos, de carácter universal são entendidos como propriedades fonéticas 

que os falantes reconhecem intuitivamente como identificadoras dos segmentos da sua 

língua.  

No que respeita à forma de agrupar os traços distintivos, Chomsky e Halle 

(1968) propõem traços que remetem para o MA e traços que remetem PA dos 

segmentos. Tanto o modo como o ponto de articulação estão relacionados com 

propriedades articulatórias dos segmentos, que resultam da forma como o ar,  expelido 

dos pulmões, é moldado nas cavidades supraglotais. A boca e as fossas nasais actuam 

como caixas de ressonância e a forma como estão colocados os articuladores móveis 
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(língua, dentes inferiores, véu do palato e úvula) e os articuladores fixos (dentes 

superiores, alvéolos e palato duro) determina a natureza do som produzido em termos 

do seu ponto ou zona de articulação (Cunha & Cintra, 1984; Mateus & al., 1990; 

Mateus, 2003; Mateus, Falé & Freitas, 2005). Em PE, os traços distintivos que 

correspondem ao PA permitem classificar os segmentos em função da localização do 

obstáculo criado na cavidade oral; os traços distintivos referentes ao MA permitem 

classificar os segmentos em função do modo como o ar atravessa as cavidades 

supraglotais (Mateus, 1997, Mateus & al, 2003; Mateus, Falé & Freitas, 2005). Os 

traços de classe principal permitem distinguir consoantes, vogais, e semivogais; o 

traço relativo à fonte de vibração identifica segmentos vozeados e não vozeados 

(ibidem). 

Em conformidade com a fonologia generativa clássica ou standard (SPE), uma 

representação fonológica é uma representação linear, isto é, consiste numa sequência 

de segmentos constituídos por feixes de traços binários não ordenados (Chomsky & 

Halle, 1968). Neste quadro teórico, a matriz de um segmento é, como referido, o 

conjunto (feixe) de traços que o caracterizam (relação unívoca), sem qualquer 

estruturação interna (“feature bundless”). Contudo, verifica-se que certos traços 

actuam em conjunto em certos processos fonológicos (como, por exemplo, nas regras 

de assimilação), enquanto outros não, dependendo frequentemente de aspectos 

suprassegmentais. Esta constatação sugere a autonomia de traços ou de conjunto de 

traços e a não linearidade da organização segmental, denotando a possível existência 

de classes naturais de traços, da mesma forma que existem classes naturais de 

segmentos (Hall, 2007). Nesta linha de pensamento, emerge a fonologia não-linear ou 

multilinear (por oposição à fonologia standard ou linear, que considera apenas o 
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segmento, numa dimensão linear), a qual propõe a organização hierárquica dos traços, 

respondendo às limitações encontradas na fonologia linear.  

Com base nesta nova concepção, os modelos pós-SPE representam as 

propriedades fonológicas relacionando aspectos segmentais e prosódicos, em modelos 

como a geometria de traços, a fonologia autossegmental, a fonologia lexical, a 

fonologia métrica a fonologia prosódica (Mateus, 2001; Mateus, Falé & Freitas, 2005). 

Dado o objecto de estudo do presente trabalho, segmentos e traços, são de seguida 

brevemente explicitadas a fonologia autossegmental e a geometria de traços.  

A fonologia autossegmental assume que os traços distintivos podem ser 

representados em fiadas autossegmentais; essas fiadas “estão interrelacionadas de 

acordo com uma estrutura universal que atribui aos segmentos de uma língua uma 

organização interna hierarquizada” (Mateus, 1997:3). Para Goldsmith (1976), esta 

hierarquia ilustra a organização dos traços, bem como a independência da sua 

funcionalidade (teoria autossegmental). Assim, os traços fonológicos que caracterizam 

os segmentos podem ser estruturados em diversos níveis, não invalindando a sua 

autonomia, já que a sua permanência é observável mesmo quando o segmento 

caracterizado é suprimido.     

A  aplicação da teoria autossegmental aos traços materializa-se com a Geometria 

de Traços3 (GT), de Clements (1985), modelo que propõe que a representação da 

estrutura interna dos segmentos em traços não deve ter por base apenas a anatomia do 

tracto vocal mas também aspectos funcionais, ou seja, deve considerar a organização 

dos traços na activação dos processos fonológicos. Esta teoria põe, assim, em 

evidência as estreitas relações entre a estrutura interna dos segmentos e os processos 

                                                
3 Conceito de base apresentado no trabalho pioneiro de Clements em 1985. 
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fonológicos a que eles são submetidos. Para Clements e Hume (1995), a proposta de 

organização hierárquica dos traços fonológicos é a que se apresenta na figura 1. 

Figura 1 – Diagrama da organização de nós e traços na Geometria de Traços4  (Clements & 
Hume, 1995:249) 

  A 
  
 B  C  
  
 a D  E 
 b 
 c   
 d   
 e  
 f 
 g 

Neste modelo, os traços estão separados em camadas e hierarquicamente 

organizados em nós, denominados nós de classe (B a E), dominados pelo nó superior, 

o nó Raiz do Segmento (A), e dominadores dos traços terminais (a a g). Segundo 

Clements e Hume (1995), são binários os traços terminais e unários os traços que 

funcionam como nós de classe. Os primeiros podem ser especificados com um de dois 

valores [±] na representação de cada segmento; os segundos podem estar presentes ou 

ausentes na representação (mediante segmentos labiais, Labial está presente enquanto 

Coronal e Dorsal estão ausentes). O nó Raiz representa o segmento em si e está ligado 

a uma posição de esqueleto, uma unidade abstracta de tempo que medeia a associação 

do segmento a um constituinte silábico. A figura 2 apresenta o diagrama relativo aos 

traços das consoantes, proposto por Clements e Hume (1995). 

 

 

 

 

                                                
4 Os nós de classe são registados com maiúsculas e os traços com minúsculas. 
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Figura 2 – Diagrama da organização dos traços consonânticos à luz da Geometria de 
Traços5 (Clements & Hume, 1995:292)  

 [±soante] 
 Raiz  [±aproximante] 
 [-vocóide] 
 
 Laríngeo   
 [±nasal]  
 [±aspirado]  
 [±glotal]   
 Cavidade Oral  
 [±vozeado]  
 [±contínuo] 
 PAC6  
 
 Labial  
 Coronal  
 Dorsal 
 [±anterior]  
 [±distribuído] 

Clements e Hume (1995) justificam todas as estruturas integradas na GT 

referindo o seguinte: (i) no nó Raiz, encontram-se os traços de classe principal - 

[soante], [aproximante], [vocóide] -, ou seja, os traços que nunca podem espraiar-se ou 

desligar-se autonomamente do nó Raiz (pressuposto confirmado pelo processo de 

assimilação total); (ii) ligado ao nó Raiz está ainda o traço [±nasal]7 e o nó Laríngeo; 

(iii) no nó Laríngeo, encontram-se traços - [±aspirado], [±glotal], [±vozeado] - que, 

segundo os autores, podem espraiar-se ou desligar-se não autonomamente mas como 

uma unidade; (iv) o nó representativo das constrições8 – Cavidade Oral – inclui 

informação sobre grau e ponto dessa constrição, representados, respectivamente, pelo 

                                                
5 Os nós de classe são registados com maiúsculas e os traços terminais entre parênteses rectos. 
6 Ponto de Articulação da Consoante. 
7 Tal como Clements e Hume (1995), alguns autores defendem que o traço [nasal] esteja 
directamente ligado ao nó Raiz, contudo, outros defendem a sua ligação por meio de um nó 
que evoque o funcionamento do palato mole (Sagey, 1986; Piggott, 1987).  
8 Segundo Clements e Hume (1995), os traços estão organizados em função das constrições 
ocorridas aquando da produção do som (constriction-based model).  
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traço [±contínuo] e pelo nó PAC (Ponto de Articulação das Consoantes); (v) o nó 

PAC9 é composto pelos nós de classe Labial, Coronal e Dorsal, estando os traços 

[±anterior] e [±distribuído] (traços terminais) directamente dependentes do nó 

Coronal.  

 

Na caracterização das consoantes do PE, retoma-se a classificação articulatória 

dos segmentos, seguindo-se-lhe a apresentação dos traços distintivos usados para a sua 

caracterização, de acordo com a proposta de Clements e Hume (1995) adaptada ao PE 

por Mateus e Andrade (2000). 

No quadro 1, apresenta-se o inventário das consoantes do PE. 

Quadro 1 – Inventário das consoantes do PE (Mateus & Andrade, 2000) 

[p] - pala ['palɐ] [b] - bala ['balɐ] 
[t] - tom ['tõ] [d] - dom ['dõ] 
[k] - calo ['kalu] [g] - galo ['galu] 
[f] - fala ['falɐ] [v] - vala ['valɐ] 
[s] - selo ['selu] [z] - zelo ['zelu] 
[ʃ] - chá ['ʃa] [Ʒ] - já ['ʒa] 
[ʀ] - rato ['ʀatu] [m] - mata ['matɐ] 
[ɾ] - caro ['kaɾu] [n] - nata ['natɐ] 
[l] - lato ['latu] [ɲ] - sanha ['sɐɲɐ] 
[ʎ] - malha ['maʎɐ]  

 

No PE, 16 das 19 consoantes podem ocupar a posição inicial de palavra (# - ), 

sendo sobre este inventário consonântico que o presente estudo incide (por restrições 

relativas ao funcionamento da palavra prosódica (Vigário 2003), [ɲ, ʎ, ɾ] não ocorrem 

nesta posição). 

                                                
9 A atribuição de um nó próprio ao ponto de constrição é justificada pelos autores pelo facto 
de se observarem com frequência relações de dependência entre os traços de PA nas línguas 
do mundo (processos de palatalização, por exemplo). O mesmo se verifica entre os traços do 
nó PA e o traço [±cont] (processo de assimilação do PA entre dois segmentos com o mesmo 
valor do traço [±cont], por exemplo), daí a partilha do mesmo nó (nó da Cavidade Oral). 
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Em Cunha e Cintra (1984), a classificação articulatórica é de base orgânica e 

inclui os quatro aspectos tradicionalmente usados para a caracterização dos 

segmentos: o modo de articulação, o ponto de articulação, o papel das cavidades oral e 

nasal e o estado da glote, tal como o ilustra o quadro 2. 

Quadro 2 - Classificação articulatória tradicional das consoantes do PE (Cunha & Cintra, 
1984:45) 

MA e nasalidade  
 
PA e vozeamento 

Obstruintes soantes 
fricativas oclusivas líquidas10 

oral nasal11 lateral10 vibrante10 
Bilabial não vozeada  [p]    

vozeada  [b] [m]   
Labio-
dental 

não vozeada [f]     
vozeada [v]     

Dental não vozeada [s] [t]    
vozeada [z] [d]    

Alveolar não vozeada      
vozeada   [n] [l] [ɾ] 

Palatal não vozeada [ʃ]     
vozeada [ʒ]  [ɲ] [ʎ]  

Velar não vozeada  [k]    
vozeada  [g]    

Uvular não vozeada      
vozeada     [ʀ] 

 
Segundo Mateus (2001), um dos princípios universais que rege a integração dos 

segmentos no domínio silábico é o Princípio de Sonoridade. Este assume que a 

sonoridade dos segmentos que constituem a sílaba aumenta da margem esquerda ao 

núcleo silábico, diminuindo até à margem direita. Este princípio depende de uma 

escala que ordena os segmentos de acordo com a sua a sonoridade intrínseca. A escala 
                                                
10 Segundo Cunha & Cintra (1984:42), “do ponto de vista acústico, as consoantes laterais e 
vibrantes têm em comum um traço que as opõe a todas as outras consoantes: a sua maior 
proximidade dos sons vocálicos, o que, em certas línguas, chega ao ponto de lhes permitir 
valor de centro de sílaba. Esta qualidade, reconhecida desde tempos antigos, trouxe-lhes as 
denominações de líquidas (...)”. Por este motivo, adicionado ao facto de o presente trabalho 
não contemplar hipóteses de investigação em torno destas classes (laterais e vibrantes), 
doravante, apenas a classe das líquidas passa a ser considerada. 
11 Segundo Cunha & Cintra (1984:44), “(...), as consoantes nasais são oclusivas [-contínuas]. 
Atendendo, no entanto, à forte individualidade que lhes confere o seu traço nasal, costuma-se 
isolá-las das outras oclusivas, tratando-as como classe à parte.”. Por este motivo, adicionado 
ao facto de o presente trabalho ser desenvolvido à luz da GT, doravante, as oclusivas nasais 
passam a ser designadas por nasais e as oclusivas orais passam a ser designadas por oclusivas. 
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ordena, no sentido crescente, as classes consonânticas de acordo com o seu menor 

(uma obstruinte, em particular, uma oclusiva) ou maior grau de sonoridade (uma 

líquida) (cf. Selkirk, 1984). 

Figura 3 – Escala de sonoridade (Selkirk, 1984) 

 

Em Mateus (1975) e em Andrade (1977), os segmentos do PE são caracterizados 

de acordo com o sistema de traços adaptado a partir de Chomsky e Halle (1968). Com 

base neste sistema, é possível determinar quais as propriedades comuns dos segmentos 

e quais as que os distinguem (traços distintivos). O modelo proposto em Mateus 

(1975) e em Andrade (1977) é mais tarde substituído pela adaptação ao PE do modelo 

de Clements e Hume (1995) por Mateus e Andrade (2000). As diferenças entre o 

modelo de Clements e Hume (1995) e a adaptação de Mateus e Andrade (2000) 

ocorrem sobretudo na omissão de alguns traços considerados desnecessários para a 

representação dos segmentos do PE, tal como o ilustra a figura 4. 

Figura 4 – Diagrama da organização dos traços das consoantes do PE à luz da Geometria de 
Traços (Mateus & Andrade, 2000:26)  

 Raiz  [+consonântico] 
 [±soante] 
 
 Laríngeo [±lateral] [±nasal] Cavidade Oral 
 
 [±vozeado] [±contínuo] 
  
 PAC  
 
 Labial Coronal Dorsal 
 
 [±anterior] [-recuado] 

Comparando a figura 2 (Clements & Hume, 1995) com a figura 4, verifica-se 

que Mateus e Andrade (2000) ligam directamente ao nó Raiz apenas dois traços, o 

[+consonântico] e o [±soante]; a sua especificação permite a identificação de duas 

Obstruinte        <         Nasal     <         Líquida 
 (Oclusiva < Fricativa) 
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grandes classes de segmentos, obstruintes e soantes. A identificação dos segmentos 

nasais e laterais é efectuada por traços próprios, dominados directamente pelo nó Raiz. 

Os restantes elementos, directamente dependentes do nó Raiz, correspondem a dois 

nós de classe, o nó Laríngeo e o nó Cavidade Oral. Ligado ao nó Laríngeo está o traço 

[±vozeado]. Ligado ao nó Cavidade Oral está o traço [±contínuo], responsável pela 

caracterização dos segmentos em termos do seu grau de constrição, e o nó PAC (Ponto 

de Articulação das Consoantes) e respectivos nós de classe (Labial, Coronal e Dorsal), 

responsáveis pela caracterização dos segmentos em termos do seu ponto de constrição.  

No seguimento da organização dos traços das consoantes do PE à luz da GT, 

Mateus e Andrade (2000) sugerem a caracterização das consoantes do PE, apresentada 

no quadro 3 (os nós monovalentes estão registados com • quando estão presentes e 

deixados em branco quando estão ausentes; os traços terminais, binários, estão 

registados com [+] ou [-], dependendo do valor de traço que o segmento apresenta; os 

valores que não necessitam de especificação são deixados em branco, indo ao encontro 

dos princípios de simplicidade e economia que subjazem ao modelo teórico adoptado). 

Quadro 3 - Caracterização das consoantes do PE (Mateus & Andrade, 2000:29) 

Segmentos  
 

Nós e Traços 
p b t d k g m n ɲ f v s z ʃ Ʒ l ʎ ɾ ʀ 

[soante]  -  -  -     -  -  -   + + 
[contínuo] - - - - - -    + + + + + +     
[nasal]       + + +           
[lateral]                + +   
Laríngeo • • • • • •    • • • • • •     
[vozeado] - + - + - +    - + - + - +     
Labial • •     •   • •         
Coronal   • •    • •   • • • • • • •  
[anterior]   + +    + -   + + - - + - +  
Dorsal     • •             • 
[recuado]     + +             + 

 

A diferença estrutural entre classes naturais do MA pode residir na especificação 

de valores de traço ausentes no quadro 3. Por exemplo, a especificação dos valores do 
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traço [±soante] permite distinguir obstruintes ([-soante]) de soantes ([+soante]), 

enquanto a especificação dos valores dos traços [±soante] e [±contínuo] permite 

distinguir fricativas ([-soante; +contínuo]), de oclusivas ([-soante; -contínuo]), de 

nasais ([-soante; -contínuo]) e de líquidas12 ([+soante; +contínuo]). A especificação de 

um traço (ou valor de traço) do PA proporciona a distinção entre labiais, coronais e 

dorsais. 

 

Para a identificação das representações subjacentes dos segmentos do PE, 

Mateus e Andrade (2000) assumem como linha de orientação a teoria da 

Subespecificação do Radical (SR) (modelo proposto por Kiparsky, 1982 e por 

Archangeli, 1988), por responder adequadamente à caracterização do sistema 

fonológico do PE. Tendo por base a subespecificação contrastiva, Mateus (1996:7) 

parte da identificação empírica do segmento assimétrico para, em seguida, determinar 

quais os traços que não são especificados, indo ao encontro do que propõe a teoria da 

SR (Archangeli, 1988). Segundo esta teoria, os valores distintivos do segmento não13 

em representação subjacente e, simultaneamente, com maior número de alterações na 

língua (o segmento assimétrico), são subespecificados lexicalmente, tal como sugerido 

por Kiparsky em 1982 (os valores não-marcados devem permanecer em branco).  

                                                
12 Nos capítulos 5 e 6, procede-se à análise conjunta das laterais e das vibrantes, ou seja, das 
líquidas. Para tal, são observados os comportamentos dos traços [+soan; +cont], a fim de 
facilitar a organização da análise. Por este motivo, as nasais são analisadas enquanto [+soan; -
cont] (= [+nas]). Para mais informações sobre os critérios fonológicos adoptados, consulte-se 
secção 4.2.1 do capítulo 4. 
13 Tradicionalmente, o conceito de marcação remete para questões relacionadas com 
frequência universal (Greenberg, 1966) e/ou com aquisição (Jakobson, 1941/1968). No 
âmbito da fonologia generativa clássica, a identificação de segmentos fonológicos marcados e 
não marcados está dependente de critérios como a frequência de ocorrência dos mesmos (no 
sistema-alvo e nas línguas do mundo) e como os processos fonológicos que esses segmentos 
podem sofrer (Steriade, 1995; Battistella, 1996). Segundo Clements (2009), o conceito de 
marcação é determinado pela frequência de ocorrência. 
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No PE, as consoantes subespecificadas identificadas por Mateus e Andrade 

(2000) são as coronais [+ant]. No quadro 4, apresenta-se a caracterização 

subespecificada das consoantesdo PE de acordo com Mateus e Andrade (2000). 

Quadro 4 - Caracterização subespecificada das consoantes do PE (Mateus & Andrade, 
2000:36) 

Segmentos  
Nós e    
Traços 

p b t d k g m n ɲ f v s z ʃ Ʒ l ʎ ɾ 

[soante]  -  -  -     -  -  -   + 
[contínuo] - - - - - - - - - + + + + + +   + 
[lateral]                + +  
[nasal]       + + +          
Laríngeo  •  •  •     •  •  •    
[vozeado]  +  +  +     +  +  +    
Labial • •     •   • •        
Coronal         •     • •  •  
[anterior]         -     - -  -  
Dorsal     • •             
[recuado]     + +             

 

Para Clements (2009), a GT expressa a noção de hierarquia interna de traços, 

dando conta da forma como os traços se organizam entre si (noção de dependência) 

num sentido top-down, contudo não expressa a noção de marcação, não dando conta 

da robustez14 com que esses traços actuam nos inventários, independentemente da sua 

organização interna. Segundo este autor (ibidem), a noção de marcação de traços, 

calculada com base na frequência de ocorrência dos mesmos, assume um papel 

determinante na construção dos sistemas constrativos. Com efeito, tanto no domínio 

da produção (Levelt, Schiller & Levelt, 2000; Fikkert & Levelt, 2008; Costa & al. 

2007; Jordão, 2009; Jordão & Frota, 2010; Correia 2009; Costa, 2010; Yamaguchi, 

2012) como da percepção (Jusczyk, Luce & Charles-Luce, 1994; Juczyk, 1997;  

Zamuner, Gerken & Hammond, 2005), como até do processamento (Dell, 1990; 

Caramazza & al., 2001; Dell & Gordon, 2003), são já diversos os trabalhos que têm 
                                                
14 Para mais detalhes sobre o conceito de robustez e sobre os cinco princípios que subjazem à 
construção dos sistemas fonológicos, consulte-se Clements (2009). 
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demonstrado correlações entre o efeito da frequência de ocorrência no input e a ordem 

de emergência de categorias fonológicas (Bybee & Hopper, 2001; Demuth, 2006; 

Fikkert, 2007). Desta forma, apresentam-se, em seguida, os dados frequenciais dos 

traços que caracterizam essas unidades segmentais15. 

São diversos os critérios que podem estar na base do cálculo da frequência de 

ocorrência dos segmentos que integram os diferentes sistemas-alvo, tais como a 

tipologia do corpus ou dos formatos silábicos que dominam segmentos ou os 

processos fonológicos a que esses segmentos podem estar sujeitos, entre outros. Neste 

trabalho, a frequência de ocorrência das consoantes do PE é calculada a partir de um 

corpus de fala do adulto (Adult Speech (AS)) e não a partir de um corpus de fala 

dirigida à criança (Child Directed Speech (CDS)) nem a partir de um corpus de fala 

infantil (Child Speech (CS)), uma vez que a amostra estudada já se encontra em idade 

escolar16. Numa primeira fase, os cálculos são efectuados apenas com base nas 

consoantes passíveis de ocupar o constituinte silábico alvo do presente estudo, o 

Ataque simples (quadro 5) e, numa segunda fase, com base nas consoantes passíveis 

de ocupar qualquer constituinte silábico (quadro 6)17. O cálculo das frequências é 

realizado através da ferramenta informática, FrePOP18. 

                                                
15 Para informações adicionais sobre o efeito de frequência, consulte-se a secção 2.5 do 
capítulo 2. 
16  A amostra é detalhadamente apresentada na secção 4.6 do capítulo 4. 
17 Não havendo muitos estudos sobre a correlação entre o efeito da frequência de ocorrência 
no input e o processamento metassegmental (objecto de estudo do presente trabalho), nem 
nenhum estudo que demonstre a melhor adequação do critério considerado no quadro 5, 
comparativamente ao considerado no quadro 6, executam-se os cálculos para ambas as 
condições: todas as consoantes em Ataque simples e todas consoantes independentemente do 
constituinte silábico.  
18 O FrePOP (Frequency of Phonological Objects in Portuguese) foi desenvolvido pelo 
Laboratório de Fonética da Universidade de Lisboa (Frota, Vigário, Martins & Cruz,  2010). A 
base de dados deste instrumento integra o corpus TAPE90 (Português Falado Anos 90, 
CLUL), parte de um corpus disponibilizado pelo Centro de Linguística da Universidade de 
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Quadro 5 - Frequência dos segmentos consonânticos do PE, em Ataque simples, calculada a 
partir de um corpus AS  

<10% >10% >5% >1% 

[t] 13,53% [s] 9,50% [l] 4,41% [ʃ] 0,84% 

[d] 11,02% [m] 8,47% [v] 3,85% [ʎ] 0,71% 
[k] 10,61% [ɾ] 8,37% [f] 2,80% [kw] 0,54% 

  [p] 7,94% [z] 2,65% [gw] 0,07% 
  [n] 6,13% [b] 2,59% [l]_G 0,00% 
    [g] 2,11%   
    [Ʒ] 1,48%   
    [ɲ] 1,26%   
    [ʀ] 1,11%   

 

De acordo com o quadro 5, constata-se que o segmento [t] é o mais 

frequentemente produzido na fala do adulto (13,53%), seguindo-se o [d], com 11,02% 

de ocorrências, e o [k], com 10,61%. No intervalo seguinte, entre os 5% e os 10% de 

ocorrência, constam o [s], o [m], o [ɾ], o [p], e depois o [n]. Os restantes segmentos, 

[l], [v], [f], [z], [b], [g], [Ʒ], [ɲ] e [ʀ], apresentam percentagens inferiores a 5%, sendo 

que o [ʃ], o [ʎ], o [kw], o [gw] e o [l](_G19) registam percentagens inferiores a 1%.  

Prossegue-se agora com as percentagens obtidas para todas as consoantes, em 

qualquer constituinte silábico (quadro 6). 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                       
Lisboa, o Corpus de Referência do Português Contemporâneo, e parte de um corpus 
disponibilizado por Tiago Freitas (ILTEC), o CORP-ORAL. Nesta secção da base de dados do 
FrePOP, o corpus totaliza 240.767 tokens, 16.702 types, 173.355 palavras prosódicas (PW), 
72.525 clíticos, 447.331 sílabas e 933.411 segmentos. Para mais informações, consulte-se o 
respectivo site (http://frepop.fl.ul.pt). 

19 Este segmento corresponde a [l] velarizado. 
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Quadro 6 - Frequência dos segmentos consonânticos do PE, em todos os constituintes 
silábicos, calculada a partir de um corpus AS  

<10% >10% >5% >1% 

[ɾ] 12,01% [d] 9,05% [n] 5,09% [ʀ] 0,91% 
[ʃ] 11,62% [k] 8,73% [l] 3,62% [ʎ] 0,58% 
[t] 11,15% [s] 7,81% [v] 3,16% [kw] 0,44% 
  [m] 7% [f] 2,30% [gw] 0,06% 
  [p] 6,52% [z] 2,17%   
    [b] 2,13%   
    [g] 1,75%   
    [Ʒ] 1,49%   
    [l]_G 1,37%   
    [ɲ] 1,03%   

 

Quando considerados os segmentos em todas as posições silábicas, o segmento 

mais frequente na fala do adulto é o [ɾ] (12,01%), seguindo-se o [ʃ] e [t] com 11% de 

ocorrências. Entre os 5% e os 10% de ocorrência, surgem o [d], o [k], o [s], o [m] e 

[p], e, entre os 5% e o 1%, os segmentos [n], [l], [v], [f], [z], [b], [g], [Ʒ], [l](_G19) e 

[ɲ]. Com menos de 1% de ocorrência, figuram os segmentos [ʀ], [ʎ], [kw] e [gw], 

perfazendo assim um total de 100%. 

Partindo destas frequências e da caracterização das consoantes do PE, realizada 

ao longo da presente secção, é possível apurar as frequências dos aspectos 

articulatórios dessas unidades, de acordo com a proposta de Cunha e Cintra, (1984), e 

as frequências dos traços dessas mesmas unidades, de acordo com a proposta de 

Mateus e Andrade (2000).  

Para Yamaguchi (2012), cujo trabalho é elaborado no âmbito do modelo de 

Clements (2009), o cálculo das frequências de ocorrência dos traços, é feito de acordo 

com a seguinte expressão: a frequência de ocorrência de um traço T decorre da soma 

das frequências de todos os fonemas que recorrem distintivamente a esse traço, num 

dado sistema. Adoptando a metodologia desta autora e tendo por base os valores 
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especificados em Mateus e Andrade (2000) para as consoantes do PE (expostos no 

quadro 3), tanto a frequência de [±cont] como de [±voz] são calculadas a partir dos 

segmentos que recorrem a esses traços para a sua distinção, nomeadamente, as 

obstruintes (/p/, /t/, /k/, /b/, /d/, /g/, /f/, /s/, /ʃ/, /v/, /z/, /Ʒ/); o cálculo do traço [±lat] é 

realizado a partir de (/l/, /ʎ/); o cálculo do traço [±nas] é baseado nos segmentos (/m/, 

/n/, /ɲ/); Labial é calculado a partir das consoantes labiais (/p/, /b/, /m/, /f/, /v/); 

Coronal [+ant] é baseado nas consoantes coronais (/t/, /d/, /s/, /z/, /n/, /l/, /ɾ/); Coronal 

[-ant] é calculado a partir das consoantes coronais (/ʃ/, /Ʒ/, /ɲ/, /ʎ/); Dorsal é baseado 

nas consoantes dorsais (/k/, /g/, /ʀ/). Nos gráficos 1 (a e b), apresenta-se a frequência 

dos (valores de) traços das consoantes do PE, em Ataque simples, e, mais adiante, nos 

gráficos 4 (a e b), os mesmos valores quando considerados os segmentos 

independentemente do seus estatuto silábico. 

Gráficos 1 - Frequência dos (valores de) traços dos segmentos consonânticos do PE em 
Ataque simples, calculada a partir de um corpus AS 
1.a. 1.b. 

  

De acordo com os gráficos 1 a e b, e tendo sempre em conta a frequência de 

ocorrência dos traços que caracterizam todo o sistema consonântico do PE, constata-se 

que20:  

                                                
20 Se, na base destes cálculos, fossem considerados não apenas os valores de traços 
especificados por Mateus e Andrade (2000), mas todos os valores, inclusive os redundantes, as 
percentagens apuradas perfariam sempre 100% para cada traço e apresentariam a seguinte 

23,77% 
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(i) quanto ao MA, [±cont] constitui um dos traços mais frequentes na fala do 

adulto (69,53%), com 48,41% para [-cont] e 21,12% para [+cont], seguindo-se-lhe 

[±soan] com 33,25% (com 9,48% para [+soan] e 23,77% para [-soan]), [+nas] com 

15,86% e [+lat] com 5,57%; 

(ii) quanto ao PA, e com uma ocorrência igualmente elevada, surge Coronal 

[+ant] com 55,6% (oposto a Coronal [-ant] com 4,29%), seguindo-se-lhe Labial com 

25,65%, Dorsal com 14,45%, e Coronal [-ant] com a mais baixa frequência de 

ocorrência, 4,29%; 

(iii) quanto ao vozeamento, tal como [±cont], [±voz] constitui um dos traços 

mais frequentes na fala do adulto (69,53%), com 45,76% para [-voz] e 23,77% para 

[+voz].  

Nos gráficos 2 (a e b), apresenta-se a frequência das classes que caracterizam as 

consoantes do PE, em Ataque simples, em termos do seu MA e do seu PA, e, depois, 

nos gráficos 5 (a e b), desses mesmos segmentos em qualquer constituinte silábico. 

Gráficos 2 - Frequência das classes dos segmentos consonânticos do PE, em Ataque simples, 
calculada a partir de um corpus AS 
2.a. 2.b. 

  

 

                                                                                                                                       
distribuição: [+lat] 5,57% e [-lat] 94,43%; [+nas] 15,86% e [-nas] 84,14%; [+soan] 30,47% e 
[-soan] 69,53%; [+voz] 54,24% e [-voz] 45,76%; [+cont] 35,72% e [-cont] 64,28%. 
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Da leitura dos gráficos 2, a e b, verifica-se que as oclusivas constituem a classe 

natural do MA mais frequente na fala do adulto (48,41%), seguindo-se as fricativas, as 

nasais e as líquidas com, respectivamente, 21,12%, 15,86% e 14,6%. Em termos do 

PA, as dentais constituem a classe mais frequente (36,69%), seguindo-se as bilabias e 

as alveolares, com percentagens muito próximas (19% e 18,91%, respectivamente). 

Com 13,34% surgem as velares e, abaixo dos 10% de ocorrência, as labiodentais 

(6,65%), as palatais (4,29%) e as uvulares (1,11%). 

No gráfico 3, apresenta-se a frequência das consoantes vozeadas e não vozeadas 

do PE, em ataque simple, e, no final da presente secção, no gráfico 6, das consoantes 

vozeadas e não vozeadas, em qualquer constituinte silábico. 

Gráfico 3 - Frequência dos segmentos consonânticos vozeados e não vozeados do PE em 
Ataque simples, calculada a partir de um corpus AS 

 

No cálculo da frequência de ocorrência das consoantes vozeadas e não vozeadas, 

verifica-se que as vozeadas são mais frequentes que as não vozeadas, com 54,24% e 

45,76%, respectivamente. 

Seguidamente, expõem-se os resultados relativos à frequência de ocorrência dos 

(valores de) traços e das classes em análise neste estudo, tendo por base a ocorrência 

das consoantes do PE independentemente do seu estatuto silábico (gráficos 4, a e b, 

gráficos 5, a e b, e gráfico 6). 
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Gráficos 4 - Frequência dos (valores de) traços dos segmentos consonânticos do PE, 
calculada a partir de um corpus AS 
4.a. 4.b. 

  

Comparativamente aos gráficos 1 (a e b), verifica-se que (i) em termos do MA, 

as tendências são as mesmas ([±cont] com 68,39% ([-cont] 39,84% e [+cont] 28,55%), 

seguido de [±soan] com 32,74% ([+soan] 9,82% e [-soan] 2,92%), de [+nas] com 

13,12% e de [+lat] com 5,57%); (ii) em termos do PA, globalmente, as tendências 

voltam a ser as mesmas, invertendo-se apenas a ordem entre Coronal [-ant] e Dorsal 

(Coronal [+ant] regista novamente a frequência mais elevada, com 52,27%, seguindo-

se-lhe Labial com 21,11%, enquanto Coronal [-ant] regista 14,73% e Dorsal 11,9%, a 

mais baixa percentagem de ocorrência em termos do PA); (iii) em termos do 

vozeamento, tal como no gráfico 1.a., [±voz] volta a corresponder a um dos traços 

mais frequentes na fala do adulto ([-voz] com 48,57% e [+voz] com 19,82%)21. 

Nos gráficos 5 (a e b), apresenta-se a frequência das classes que caracterizam 

todas as consoantes do PE, em termos do seu MA e do seu PA. 

 
 
 

                                                
21 Se também fossem considerados não apenas os valores de traços especificados por Mateus e 
Andrade (2000), mas todos os valores, inclusive os redundantes, as percentagens apuradas 
perfariam sempre 100% para cada traço e apresentariam a seguinte distribuição: [+lat] 5,57% 
e [-lat] 94,43%; [+nas] 13,12% e [-nas] 86,88%; [+soan] 31,61% e [-soan] 68, 39%; [+voz] 
51,43% e [-voz] 48,57%; [+cont] 47,04% e [-cont] 52,96%. 
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Gráficos 5 - Frequência das classes de todos os  segmentos consonânticos do PE, calculada a 
partir de um corpus AS 
5.a. 5.b. 

  
 
Nos gráficos 5, a e b, verifica-se que as oclusivas constituem a classe natural do 

MA mais frequente na fala do adulto (com 39,84%), seguindo-se-lhes as fricativas 

(com 28,55%), tal como já registado nos gráficos 2 a e b. As líquidas e as nasais, com, 

respectivamente, 18,49% e 13,12%, voltam a registar as ocorrências mais baixas, 

invertendo-se a sua ordem comparativamente aos gráficos 2 a e b. Em termos do PA, 

as dentais constituem a classe mais frequente (30,18%), seguindo-se-lhes as alveolares 

com 22,08%. Com percentagens muito próximas, surgem as bilabias e as palatais 

(15,65% e 14,73%, respectivamente). Com 10,98% surgem as velares e, abaixo dos 

6%, as labiodentais (5,46%) e as uvulares (0,91%). Tanto estes como os gráficos 2, a e 

b, identificam dental como sendo a classe mais frequente e uvular como sendo a 

menos frequente. 

A frequência das consoantes vozeadas e não vozeadas apresenta-se no gráfico 6. 

Gráfico 6 - Frequência de todos os segmentos consonânticos vozeados e nãovozeados do PE, 
calculada a partir de um corpus AS 
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Com base no gráfico 6, verifica-se que as consoantes vozeadas são mais 

frequentes do que as nãovozeadas, com 51,43% e 48,57%, respectivamente. 

 

Comparando os cálculos efectuados a partir das consoantes em Ataque simples e 

a partir das consoantes em qualquer constituinte silábico, constata-se que os resultados 

são similares, permitindo, assim, propor a escala de ocorrência abaixo apresentada22:  

(i) na análise da ocorrência dos (valores de) traços, registam-se as seguintes 

frequências (por ordem decrescente):  

[-cont], [-voz] > [+voz], [-soan], [+cont] > [+nas], [+soan], [+lat]; 

(ii) na análise da frequência de ocorrência dos (valores de) traços relativos ao 

PA, registam-se as seguintes frequências (por ordem decrescente):  

Coronal [+ant] > Labial > Dorsal, Coronal [-ant]; 

(iii) na análise da frequência de ocorrência das classes do MA, registam-se as 

seguintes frequências (por ordem decrescente):  

oclusivas > fricativas > líquidas, nasais; 

(iv) na análise da frequência de ocorrência do vozeamento, registam-se as 

seguintes frequências (por ordem decrescente):  

não vozeadas > vozeadas; 

(v) na análise da frequência de ocorrência das classes do PA, registam-se as 

seguintes frequências (por ordem decrescente):  

dentais > bilabiais, alveolares, labiodentais, palatais, velares > uvulares. 

 

 

 
                                                
22 As ocorrência relativas aos segmentos, considerados isoladamente, são as apresentadas nos 
quadros 5 e 6. 
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1.2. Desenvolvimento consonântico 

Na presente secção, procede-se a uma revisão da literatura na área do 

desenvolvimento consonântico, começando por expor as informações disponíveis 

quanto à produção (sub-secção 1.2.1) e quanto à percepção (sub-secção 1.2.2), 

descrevendo-se, posteriormente, o papel dos traços distintivos na construção do 

conhecimento fonológico (sub-secção 1.2.3). 

 

1.2.1. Dados da produção 

Os períodos identificados na aquisição dos diferentes segmentos tendem a 

sobrepor-se e/ou a apresentar intervalos de tempo distintos, meses para alguns 

segmentos, anos para outros (Lamprecht & al., 2004). Segundo Freitas (1997), com 

base em Fikkert 1994, a relação entre um determinado segmento e o(s) constituinte(s) 

silábico(s) que pode ocupar determina a emergência desse segmento e a sua 

estabilização no PE23. Para Costa (2010), a gestão da coocorrência de segmentos numa 

mesma unidade lexical contribui igualmente para a aquisição de um determinado 

segmento e/ou classe segmental. Apesar da variação individual no processo de 

aquisição, a investigação efectuada no domínio do desenvolvimento segmental relata 

uma emergência relativamente padronizada das propriedades fonológicas que 

caracterizam o MA e o PA dos segmentos das línguas do mundo (Bernhardt & 

Stemberger, 1998).  

 

                                                
23 “Nos dados avaliados, mostrou-se que a localização da emergência segmental depende da 
activação dos parâmetros que regem a estrutura silábica do Português Europeu” (Freitas, 
1997:366). 
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Emergência do modo de articulação 

Nas línguas do mundo, as primeiras consonantes produzidas no período de 

aquisição da linguagem são caracterizadas por um modo de articulação não contínuo. 

Desta forma, as primeiras classes de consoantes a emergirem são sobretudo as 

oclusivas e as nasais, enquanto as fricativas e as líquidas são adquiridas mais tarde 

(Jakobson, 1941/1968; Matzenauer, 1990; Boysson-Bardies & Vihman, 1991; 

Vihman, 1992; Stoel-Gammon, 1993; Fikkert, 1994; Freitas, 1997; Grijzenhout & 

Joppen-Hellwig, 2002; Altvater-Mackensen & Fikkert, 2007; Levelt & Oostendorp, 

2007; Lléo, 1996; Bernhardt & Stemberger, 1998; Dos Santos 2007; Kern & Davis, 

2009; Costa, 2010).  

As oclusivas, classe segmental mais frequente nas línguas do mundo, estão 

presentes logo no início do desenvolvimento, aquando da produção das primeiras 

palavras (Jakobson, 1941/1968; Vihman, 1992; Stoel-Gammon, 1993; Robb & Bleile, 

1994; Bernhardt & Stemberger, 1998).  

As nasais também estão frequentemente presentes nas primeiras produções 

infantis (Grégoire 1937, apud Yamaguchi, 2012; Fikkert, 1994; Bernhardt & 

Stemberger, 1998; Hilaire-Debove & Kehoe, 2004; Altvater-Mackensen & Fikkert, 

2007; Dos Santos, 2007; Rose & Wauquier-Gravelines, 2007), no entanto, a idade da 

sua aquisição apresenta mais divergências nas línguas do mundo do que a das 

oclusivas (Boysson-Bardies & Vihman, 1991; Fikkert, 1994; Freitas, 1997; Bernhardt 

& Stemberger, 1998; Fronza, 1999; Altvater-Mackensen, 2010; Costa, 2010). Em 

algumas línguas, as nasais podem aparecer antes das oclusivas (Fronza, 1999, no PB), 

depois das oclusivas (Fikkert, 1994, no Holandês), em simultâneo com as oclusivas 

(Freitas, 1997; Costa, 2010, no PE) ou depois das fricativas (Altvater-Mackensen, 

2010, no Holandês). 
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As fricativas, cuja produção exige mais habilidade articulatória do que as 

oclusivas e cuja integração no domínio silábico se rege pelo Princípio de Contraste 

Máximo, são menos frequentes nas primeiras palavras, pelo que a sua aquisição pode 

estender-se por um maior período de tempo (Bernhardt & Stemberger, 1998). No 

entanto, em línguas em que as fricativas apresentam uma frequência de ocorrência 

mais elevada nas produções infantis, observa-se uma aquisição mais precoce desta 

classe (Boysson-Bardies & al., 1992; Lléo, 1996; Langeslag, 2007).  

A emergência das líquidas ocorre tardiamente e o seu desenvolvimento pode 

ocorrer durante um longo período de tempo, tal como as fricativas (Bernhardt & 

Stemberger, 1998). Em algumas línguas do mundo, as crianças adquirem as laterais 

antes das vibrantes, no entanto, a ordem inversa também tem sido observada 

(Bernhardt, 1990; Dinnsen, 1992; Beers, 1995). 

Os estudos desenvolvidos no Portugês do Brasil (PB) também mostram que as 

crianças começam por produzir oclusivas e as nasais, estando este processo concluído 

por volta do 1;06/1;08 anos de idade (Lamprecht, 1990; Matzenauer, 1990, 1994, 

2003;  Ilha,1993; Rangel, 1998; Fronza, 1999; Freitas 2004b; Lamprecht & al., 2004). 

Mais tarde, surgem as fricativas (em média, adquiridas entre o 1;08 ano e os 3;06 anos 

de idade) e, depois, as líquidas (adquiridas entre os 2;08 e os 5 anos de idade). Quando 

consideradas apenas as fricativas em Ataque simples, o processo de aquisição é 

concluído por volta dos 2;10 anos de idade (Lamprecht & al., 2004). No caso das 

líquidas em Ataque simples, o processo de aquisição é concluído por volta dos 4;02 

anos de idade (Lamprecht & al., 2004).  

No PE, Costa (2010:29) refere que, em posição de Ataque simples, “there are 

some common trends across the five children studied: the consonants [m n p b t d] 

tend to be amongst the first set of sounds acquired, while [f v s z ʃ ʒ] and, particularly 
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[l ʎ ɾ ʀ] tend to be acquired later”24. Assim, à semelhança do observado no PB e nas 

línguas do mundo, as oclusivas e as nasais também são as duas primeiras classes 

naturais adquiridas no PE (Costa, 2010). No corpus estudado pela autora, tanto a 

ordem oclusivas>nasais como a ordem nasais>oclusivas são observadas. As fricativas 

e as líquidas são as últimas a emergir (mais frequentemente pela ordem 

fricativas>líquidas, embora a sequência líquidas>fricativas também ocorra) (Costa, 

2010).  

 

Em suma, relativamente à emergência do MA, a tendência geral, no PE, no PB e 

nas outras línguas do mundo, obedece ao esquema apresentado na figura 5. 

Figura 5 - Ordem de aquisição das classes naturais do MA 

 

 

Emergência do ponto de articulação 

A produção preferencial de segmentos labiais em início de palavra tem sido 

frequentemente observada nos estudos sobre aquisição em várias línguas, dada a clara 

tendência manifestada pelas crianças segundo a qual os PA anteriores precedem os 

posteriores (Jakobson 1941/1968; Ingram, 1974; Menn, 1975; Matzenauer, 1990; 

Ingram, 1992; Levelt, 1994; Bernhardt & Stemberger, 1998; MacNeilage & Davis, 

2000; Rose, 2000). Para Vihman et al. (1985) e Boysson-Bardies e Vihman (1991), as 

                                                
24 Tais constatações demonstram que os segmentos não vozeados tendem a emergir antes dos 
vozeados, tanto nas fricativas como nas oclusivas; contudo, esta tendência não se aplica 
quando estas classes são consideradas em conjunto (constritivas), dado que a aquisição das 
oclusivas é mais precoce do que a das fricativas, subentendendo que em determinados 
momentos do desenvolvimento, oclusivas vozeadas e fricativas desvozeadas emirjam em 
simultâneo. 

oclusivas 
nasais 
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labiais surgem mais precocemente no desenvolvimento segmental por proporcionarem 

um feedback visual, além do auditivo. Estes dados corroboram os observados no PB 

(Lamprecht & al. 2004) e no PE (Costa & al., 2007), embora alguns estudos apontem, 

por vezes, para uma ordem ligeiramente divergente, nomeadamente quando 

considerada a interacção entre ponto e modo de articulação, tal como o ilustram os 

dados de Miranda (2007) relativos às líquidas não-laterais. A ordem de aquisição 

Dorsal>Coronal identificada por Miranda (2007) para o PB também foi encontrada no 

PE em Costa (2010): [ʀ] tende a estabilizar primeiro no sistema das crianças 

portuguesas, comparativamente a [ɾ]. 

 

Grosso modo, relativamente à emergência do PA, a tendência geral, no PE, no 

PB e na maioria das línguas do mundo, é convergente, obedecendo, portanto, ao 

esquema apresentado na figura 6. 

Figura 6 – Ordem de aquisição das classes naturais do PA 

 

 

1.2.2. Dados da percepção  

Tendo em conta o foco do presente estudo - representações mentais que 

integram o conhecimento metafonológico e forma como os sujeitos gerem as 

informações associadas a essas representações, em tarefas metafonológicas (Prova do 

Intruso, cf. secção 4.3.5) e em tarefas de escrita e de leitura emergente (Provas B, cf. 

secção 4.3.4) – prossegue-se com uma breve revisão da literatura em torno dos 

mecanismos que subjazem à percepção.  

Anteriores Posteriores 
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Diversas operações são executadas até à identificação de um estímulo (Velmans, 

1999). O estímulo tem de ser convertido num código neurológico, analisado e 

emparelhado (em caso de correspondência entre os traços desse estímulo e os contidos 

na memória), permitindo assim a sua identificação. Para Kihlstrom (1996), quando 

familiar ao sujeito, a identificação de um estímulo pressupõe um processamento 

automático das suas características (inconsciente). Caso contrário, assume-se que o 

processamento é controlado (consciente) (ibidem).  

Durante muito tempo, assumiu-se que a percepção podia manifestar-se de forma 

consciente, dependendo do estímulo, do contexto e do tipo de tarefas a que se expunha 

(Prinz, 2010). Actualmente, sabe-se que percepção e consciência recrutam diferentes 

modalidades de processamento. A consciência subentende um nível de atenção focal, 

capaz de mobilizar o seu estado e de interagir com a memória de curto prazo. Como 

tal, a atenção qualifica-se como um mecanismo natural que disponibiliza informações 

perceptuais à memória de curto prazo, a qual, por sua vez, não se limita ao 

processamento dessas informações enquanto meras cópias provenientes dos sistemas 

perceptivos. Esta operação supõe a conversão de um estímulo físico numa espécie de 

representação neurológica abstracta. Neste sentido, “The ultimate goal of research on 

speech perception is to explain the structure and function of the perceptual system at 

each level of description, from signal to percept.” (Nygaard & Pisoni, 1995:63).  

O papel dos sistemas sensório-motores consiste no tratamento de informações 

geradas pela linguagem (Chomsky, 2000). A modalidade auditiva é considerada canal 

primário para a aquisição das habilidades da fala e linguagem. No entanto, sabe-se que 

a capacidade de percepcionar a fala não é exclusivamente desenvolvida pela via 

auditiva. Tanto o ponto como o modo de articulação dos segmentos podem ser 

visualmente apreendidos, pelo que a visão também contribui para o desenvolvimento 
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desta capacidade, tal como o demonstra o McGurk effect25 (Raphael, Borden & Harris, 

2003; Koslowski, 1997; Skipper & al., 2007).  

O processamento do sinal acústico é determinante para o processamento da 

palavra falada. Uma das características do sinal de fala é a continuidade (Morais, 

Castro & Kolinsky, 1991). Desta forma, cabe aos investigadores dedicados ao estudo 

da percepção de fala determinar a natureza dos procedimentos que permitem, ao 

ouvinte, segmentar este sinal em unidades discretas de representação (Kolinsky, 

1998). O sinal acústico de fala é composto por uma diversidade de factores 

responsáveis pela sua variabilidade, entre os quais se destacam, por exemplo, aspectos 

articulatórios como a vibração das cordas vocais, a configuração do tracto vocal, a 

velocidade de fala, o grau de familiaridade com a voz do falante, o contexto-

situacional, as condições ambientais, etc. (Nygaard, Sommers & Pisoni, 1994; 

Pierrehumbert, 2001; Johnson, 2005). Ao invés de constituir um problema para o 

estudo da percepção de fala, alguns autores referem-se à variação no sinal de fala 

como uma fonte de informação importante na medida em que interage flexivelmente 

com o processamento do conteúdo fonético da fala (Stevens & Blumstein, 1981). 

As propriedades acústicas categorizadas sob a forma de unidades linguísticas 

discretas não se encontram linearmente divididas no sinal acústico, podendo até 

ocorrer sobreposições ou fenómenos de coarticulação com os segmentos adjacentes 

(Liberman, Delattre, Cooper & Gerstman, 1954; Delattre, Liberman & Cooper, 1955; 

Kolinsky, 1998). Como tal, um dos maiores desafios é o de dar conta do modo com os 

ouvintes conseguem dividir o sinal acústico de fala em unidades apropriadas para a 

                                                
25 Este efeito assume que as áreas cerebrais correspondentes à visão e à audição são 
automaticamente activadas aquando do processamento de estímulos audiovisuais, como o são 
os da fala. 
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análise, seja ela inconsciente ou consciente, e recuperar a intenção linguística do 

falante (Bertoncini, 1991).  

Segundo MacNeilage (1978), o processo perceptivo envolve a extracção de 

pistas acústicas, a sua transferência para a memória de curto prazo sensorial (ou 

memória de trabalho sensorial), o seu processamento a nível fonológico e a sua 

colocação na memória de longo prazo verbal, mais precisamente fonológica, para 

posteriormente se associar à informação contida no conhecimento fonológico 

implícito. Apesar de única, a representação mental de cada elemento linguístico 

permanece na memória (Nguyen, Wauquier & Tuller, 2009). 

Alguns modelos assumem o papel crucial da frequência de aspectos fonéticos e 

fonológicos na construção de representações mentais (Dupoux & Mehler, 1990), 

como, é o caso da teoria dos exemplares (Pierrehumbert, 2001, 2002; Bybee, 2002; 

Cristófaro Silva, 2005; Johnson, 2007). De acordo com esta teoria, a estrutura 

fonológica é construída a partir do armazenamento mental de propriedades fonéticas 

de um elemento linguístico. Estas representações mentais agrupam-se em nuvens de 

exemplares semelhantes que servem de base à produção e à percepção (Cristófaro 

Silva, 2003; Johnson, 2007). A frequência de uso (Bybee, 2001; Pierrehumbert, 2001), 

a qualidade e a quantidade de detalhes fonéticos (Pierrehumbert, 2001; Ellis, 2002), 

bem como a capacidade de memorizar esses exemplares (Ellis, 2002; Johnson, 2007), 

detêm um papel fundamental na dinamização das representações fonológicas. A teoria 

dos exemplares constitui um modelo de tipo multi-representacional, destacando o 

papel da fonologia de uso (frequência), da fonologia probabilística (aspectos fonéticos 

na base das representações fonológicas) e da capacidade mnésica de recuperar 

informações destes tipos (memória). Cristófaro Silva (2005) destaca, neste contexto 

teórico, os seguintes aspectos: (i) a análise acústica das propriedades sonoras presentes 
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no sinal de fala favorece a organização das representações mentais que integram o 

conhecimento fonológico; (ii) a frequência de uso influencia o conteúdo e a gestão das 

informações contidas no conhecimento linguístico; (iii) a relação entre fonologia e 

léxico contribui igualmente para a organização das representações mentais; (iv) a 

capacidade mnésica do indivíduo é determinante na gestão do seu conhecimento 

fonológico e, num domínio mais amplo, linguístico.  

Num estudo sobre reconhecimento de palavras, Kolinsky (1998) refere dois 

grandes domínios de pesquisa: (i) o reconhecimento da palavra falada (tópico 

abordado no presente capítulo, com enfoque no domínio fonológico) e (ii) o do 

reconhecimento da palavra escrita (tópico abordado no capítulo 3). Ao reconhecer 

palavras pertencentes a uma determinada língua, várias informações são activadas, 

nomeadamente de ordem fonética, fonológica, morfológica, semântica e sintáctica, 

assumindo-se, assim, a natureza modular do processamento (McQueen, Norris & 

Cutler, 1994; Morais, 1997). Segundo Morais (1991), Morais, Castro e Kolinsky 

(1991) e Morais e Kolinsky (1994), o processamento dos aspectos fonológicos, co-

intervenientes no processo de reconhecimento da palavra, pode passar por um 

tratamento meramente perceptivo (capacidade fonológica, igualmente observável em 

tarefas de produção e de armazenamento lexical) ou alcançar um tratamento pós-

perceptivo. Segundo McQueen (2005), a primeira etapa das cinco que compõem o 

processo de compreensão da fala supõe a percepção e a conversão de aspectos 

segmentais e suprassegmentais em representações fonológicas abstractas 

(processamento pré-lexical). Nesta etapa (foco de interesse do presente estudo), tanto 

os segmentos como o acento, as sílabas ou os traços são considerados unidades básicas 

do processamento pré-lexical, sendo que os segmentos não são exclusivamente 

assumidos na sua dimensão abstracta mas também física (McQueen, Cutler & Norris, 
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2006; Fernandes, 2007). No que respeita ao tratamento pós-perceptivo, Morais (1991), 

Morais, Castro e Kolinsky (1991) e Morais e Kolinsky (1994) definem-no como sendo 

de natureza consciente, como acontece em tarefas que recrutem o conhecimento 

metafonológico dos sujeitos (capacidade metafonológica), tais como a detecção de 

unidades sub-lexicais e a aprendizagem do código alfabético. Para Fikkert (2005), a 

realidade mental associada às representações fonológicas abstractas medeia a 

produção, a percepção e o reconhecimento de palavras. De acordo com o modelo de 

processamento da palavra falada apresentado por Kolinsky (1998), que relaciona 

aspectos metafonológicos como o reconhecimento da fala, o processamento a nível 

metafonológico (terceira e última etapa do modelo) supõe representações segmentais 

conscientes e representações ortográficas, contrariamente ao processamento 

fonológico meramente perceptivo da palavra falada (primeira etapa do modelo), que 

remete para um processamento implícito e inconsciente. 

 

Como refere Faria (2005), a aquisição da linguagem não está sujeita a uma 

instrução explícita, mas sim ao input e ao modo como este é apreendido. Liberman et 

al. (1967) defendem que a percepção dos ouvintes é veiculada pelo seu conhecimento 

da produção. Por outro lado, inerente à capacidade de percepção está a capacidade de 

discriminação dos sons da fala. Nesta matéria, dados interessantes têm sido relatados, 

dando lugar a teorias como a do efeito perceptivo de magnete, proposta por Kuhl 

(1991). Esta teoria sugere a ocorrência de um efeito magnético associado a uma 

categoria protótipo, que parece favorecer a discriminação de segmentos e a sua 

respectiva associação a pares que partilhem um maior número de características dessa 

mesma categoria protótipo. Desta forma, por exemplo, uma vogal poderá atrair outras 

vogais e repulsar não vogais, proporcionando, assim, uma percepção categorial. 
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Segundo Castro-Caldas (2000:156), esta teoria “demonstra o enviesamento da 

percepção auditiva em função das características da língua (...) este magnetismo 

resulta da experiência linguística e varia de língua para língua”. 

Werker e Tees (1984), Mehler e Dupoux (1990), Mehler, Dupoux e Segui 

(1990), Clements e Hume (1995), Boysson-Bardies (1996), Jusczyk (1997), Werker e 

Tees (1999) e Kuhl et al. (2008) defendem que a experiência linguística da criança 

(incluindo o input) influencia a sua percepção categorial, associada à construção de 

representações que incluem apenas os traços com papel activo na sua língua (os traços 

distintivos), por oposição aos não activos (os traços não distintivos). Segundo Werker 

e Tees (1984), esta desactivação da função classificatória universal dá-se por volta dos 

10-11 meses de idade, altura em que as crianças mostram deixar de ser capazes de 

percepcionar contrastes que não sejam pertinentes na sua língua. Em suma, o aumento 

da experiência linguística desencadeia a transformação desta capacidade universal 

numa capacidade particular (Werker & Tees 1984; Friederici & Wessels, 1993; 

Jusczyk, Luce & Charles-Luce, 1994; Kuhl, 1994; Peperkamp, 2002).  

 

Mehler e Dupoux (1994) referem que a sensibilidade aos sons da língua materna 

é muito precoce, emergindo com apenas alguns meses de idade. Segundo Eimas 

(1974), Hillenbrand, Minifie e Edwards (1979) e Eimas e Miller (1980), ainda durante 

o seu primeiro ano de vida, as crianças desenvolvem a capacidade de percepcionar as 

propriedades que distinguem as classes naturais da sua língua materna, revelando-se 

mais competentes na extracção de detalhes fonológicos provenientes de segmentos 

posicionados em periferia esquerda de palavra do que em periferia direita (Jusczyk, 

Goodman & Baumann, 1999; Zamuner, 2006). Num estudo desenvolvido por 

Altvater-Mackensen (2010), a autora verifica que, com 14 meses de idade, as crianças 
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holandesas mostram ser capazes de percepcionar o contraste oclusivas/fricativas, em 

periferia esquerda de palavra, embora ainda não em periferia direita, tal como 

igualmente verificado por Langeslag, Altvater-Mackensen e Fikkert (2008). As 

crianças alemãs apresentam a mesma tendência, porém mais tardiamente (por volta 

dos  dois anos de idade) (ibidem). Mehler e Dupoux (1994) recordam que a percepção 

dos contrastes que opõem traços em termos das suas propriedades de MA, de PA e de 

vozeamento, constituem uma dificuldade observável ao longo do processo de 

desenvolvimento segmental na criança, principalmente no que concerne o traço 

[±voz]. 

Sobre a emergência da percepção dos traço que caraterizam classes do MA em 

segmentos posicionados na periferia esquerda de palavras, Hillenbrand (1984) refere 

que, com pouco mais de um ano de idade, as crianças distinguem entre oclusivas, 

nasais, fricativas e líquidas. 

No que respeita às obstruintes, alguns autores referem que a percepção do 

contraste [±voz] começa por depender principalmente de factores psicoacústicos e, 

depois, de factores relacionados com a fonologia do sistema-alvo (Eimas & al., 1971; 

Nazzi, 2005, 2006). Contudo, a aquisição do domínio dessa capacidade é longa. Ainda 

que assumindo um valor distintivo no inglês, Cristià et al. (2011) indicam que, aos 14 

meses, as crianças mostram sinais de activação dos valores deste traço, uma vez que 

começam a percepcionar o contraste [+voz], [-voz], corroborando os dados 

encontrados por Williams (1977), num estudo dedicado à percepção do contraste 

[±voz] nas oclusivas. Na sua análise do desenvolvimento fonológico (produção e 

percepção), no holandês, Van der Feest (2007) também verifica que as crianças 

apresentam com frequência dificuldades na estabilização dos traços relativos ao PA e 

ao vozeamento, tal como referido por Fikkert (2007). Williams (1977) também 
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observa essa dificuldade em tarefas de percepção do PA de oclusivas. 

Segundo Moffit (1971), Eimas (1974) e Eimas e Miller (1980), as crianças 

mostram-se desde cedo sensíveis aos contrastes de PA. Logo aos 14 meses de idade, 

tanto crianças inglesas como holandesas demonstram ser capazes de discriminar 

contrastes entre PA’s nas oclusivas, contudo não se revelam capazes de os 

percepcionar em tarefas de word-learning paradigm, demonstrando mais dificuldades 

na captação de diferenças fonéticas (Stager & Werker, 1997; Pater & al., 2004; 

Fikkert, 2010). Independentemente da sensibilidade demonstrada aos aspectos 

fonéticos, Moffit (1971), Eimas (1974), e Eimas e Miller (1980) recordam que as 

crianças só desenvolvem uma audição fonológica, isto é, só conseguem ser mais 

sensíveis à função distintiva dos traços depois de possuírem uma quantidade mínima 

de vocábulos, que lhes proporciona uma experiência funcional suficiente. 

Pierrehumbert (1994) refere que um input verbal com uma duração de cerca de uma 

hora por dia, durante o seu primeiro ano de vida, proporciona às crianças o acesso a 

uma amostra de dados, de combinações e de regras suficientemente representativos do 

seu sistema-alvo26. Werker et al. (2002) estimam que, por volta dos 17 meses de 

idade, as crianças compreendam cerca de 200 palavras e produzam cerca de 25 

palavras, fase que Stager e Werker (1997) consideram como um marco do 

desenvolvimento linguístico da criança. À medida que a sua representação dos traços 

se restringe apenas aos pertinentes na sua língua materna, verifica-se que as crianças 

passam a recorrer à sua função distintiva, nomeadamente a partir dos 14-17 meses de 

idade (Stager & Werker, 1997). 

 

 
                                                
26 Segundo Pierrehumbert (1994), esta experiência linguística proporciona à criança um 
contacto com 6 570 000 sílabas e 20 milhões de exemplares segmentais. 
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Na percepção de contrastes entre obstruintes do PB, Berti (em prep._a, em 

prep._b) e Berti et al. (em prep.) observam a precoce aquisição do contraste oclusivas-

fricativas, tal como verificado no Holandês e no Alemão por Van der Feest (2007) e 

por Altvater-Mackensen (2010). Na análise isolada dos resultados associados à 

percepção dessas duas classes naturais do MA, em crianças a frequentar os 1º e 2º 

anos de escolaridade, Lopes (2012), Paschoal et al. (2012), Pezarini et al. (2012), Berti 

(em prep._a, em prep._b) e Berti et al. (em prep.) apontam para melhores resultados 

nas fricativas do que nas oclusivas. Relativamente às soantes, Berti (em prep._a) e 

Souza (2012) mostram que as crianças apresentam menos dificuldades na percepção 

de contrastes baseados no MA (líquidas/nasais) do que no PA, apresentando as 

líquidas melhores resultados do que as nasais. Na análise global do PA, a percepção 

do contraste Labial/Dorsal apresenta melhores resultados do que Labial/Coronal 

(Berti, em prep._a). Em todas as classes naturais testadas, a percepção de contrastes 

baseados no PA apresenta piores desempenhos do que contrastes baseados no [±voz], 

revelando-se o PA o contraste mais problemático (ibidem). Assim, quando observado 

na sua relação com as oclusivas, por exemplo, verifica-se que o contraste [±voz] é 

percepcionado mais precocemente do que o contraste de PA (Pezarini & al., 2012; 

Berti, em prep._a; Berti & al., em prep.). O mesmo se verifica nos estudos 

desenvolvidos em torno do contraste [±voz] nas fricativas e do contraste entre PA nas 

fricativas (Paschoal & al., 2012; Berti, em prep._a, em prep._b). Paralelamente, vários 

autores verificam que, quanto mais distante é o contraste, mais facilmente é executada 

a tarefa de percepção, tal como constatado por Castro (1992) e por Alves (2012). 

 

Alves (2012) estudou o efeito da quantidade e da qualidade dos traços 

fonológicos envolvidos em pares mínimos testados junto de uma população infantil 
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portuguesa a frequentar o 1º CEB. Nesse estudo, a autora (ibidem) observa diferenças 

significativas nos níveis de escolaridade observados tendo em conta a qualidade das 

propriedades fonológicas em análise - vozeamento, MA e PA - sendo que [±voz] 

constitui o contraste mais difícil de discriminar27. Castro (1992), Veloso (1997) e 

Delgado-Martins (2002) referem que os adultos, falantes do PE, também apresentam 

mais dificuldades em percepcionar segmentos que se distingam pelos valores do traço 

[±voz]. Delgado-Martins (2002) mostra ainda que esses adultos também têm mais 

facilidade em percepcionar fricativas do que oclusivas, o que se deve, segundo a 

autora, às propriedades acústicas destas classes. Além de o seu sinal acústico poder 

decorrer exclusivamente dos segmentos adjacentes, as oclusivas apresentam índices de 

menor duração e menor intensidade (ibidem). Segundo Veloso (1997:63), “o 

vozeamento afigura-se como uma propriedade complexa não só a nível das 

propriedades acústicas que o indiciam, mas também no tocante às próprias 

modalidades de actividades glóticas que estão na sua origem”, conferindo às oclusivas 

uma duração que acaba por também condicionar a percepção do valor do traço [±voz]. 

No que diz respeito à quantidade de traços fonológicos, verifica-se, no estudo de Alves 

(2012), a influência desta variável na capacidade de discriminação fonológica, uma 

vez que as crianças apresentam um número inferior de erros nos pares de segmentos 

com dois ou mais traços distintivos, comparativamente aos pares de segmentos com 
                                                
27 Na revisão da literatura efectuada sobre a interferência de propriedades segmentais em 
tarefas de processamento metassegmental (secção 2.4, na consciência segmental; secção 3.4, 
na leitura e na escrita), também é verificado a emergência e domínio tardios do contraste 
[±voz], tanto no português como nas línguas do mundo. Relativamente ao desenvolvimento 
fonológico, consulte-se Grégoire (1937, 1947, apud Yamaguchi, 2012), Eimas et al. (1971), 
Matzenauer (1990), Mehler e Dupoux (1994), Mota (1996), Oliveira (2003, 2004), Freitas 
(2004b), Hilaire-Debove e Kehoe (2004), Lamprecht et al. (2004), Mezzomo e Ribas (2004), 
Nazzi (2005, 2006), Dos Santos (2007), Fikkert (2007), Rose e Wauquier-Gravelines (2007), 
Van der Feest (2007), Lazzarotto-Volcão (2009), Yamaguchi (2012), Alves (2012); 
relativamente à consciência segmental, consulte-se Eimas (1975), Treiman et al. (1998); 
relativamente à leitura e escrita, consulte-se Treiman (1993), Rack et al. (1994), Snowling, 
Smith e Thomas (1994), Valente (1997), Zorzi (1998, 2000, 2005, 2009), Zorzi e Ciasca 
(2009). 
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apenas um traço distintivo, o que significa que a discriminação de dois ou mais traços 

é mais fácil do que a de apenas um traço28. Este facto é igualmente observado por 

Castro (1992), lembrando que, com a idade, o tempo que decorre durante o período de 

instabilidade perceptiva vai diminuindo, tanto na discriminação de segmentos com 

mais oposições fonológicas, como com menos. Na área do desenvolvimento 

fonológico estudado com base na produção, tem sido demonstrado o efeito promotor 

do distanciamento segmental em função do número de traços (Mota, 1996; Lamprecht 

& al., 2004; Van der Feest, 2007; Lazzarotto-Volcão, 2009; Costa, 2010 e outros). 

Duarte (2006), no seu estudo sobre o efeito do distanciamento entre traços distintivos, 

mostra que a distância entre traços favorece o desempenho, tanto no desenvolvimento 

como na reabilitação e, como tal, quanto mais traços distintivos estiverem presentes na 

estimulação, mais precoce e eficiente é o processo de amadurecimento fonológico.  

 

1.2.3. Os traços distintivos e a representação da construção do conhecimento 

fonológico 

Sabe-se que as crianças exibem estádios de desenvolvimento linguístico comuns, 

apesar das diferenças individuais que apresentam ao longo do seu percurso de 

aquisição. Fodor (1983) e Liberman e Mattingly (1985) sugerem que a percepção da 

fala esteja dependente de um sistema biológico específico com características 

modulares, sem repercussões significativas decorrentes das diferenças individuais 

associadas ao uso dessa capacidade. Segundo estes autores, a variabilidade dos 

padrões observados, individuais ou grupais, estão essencialmente dependentes de 

                                                
28 No domínio do processamento metassegmental, o mesmo é observado por Garnica (1973), 
Treiman (1985) e por Treiman et al. (1998), em tarefas de consciência segmental, e por 
Treiman (1985) e Snowling, Smith e Thomas (1994) em tarefas de escrita 
(segmento>grafema). 
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factores não biológicos. No domínio da fonologia, Jusczyk (1997) e Bernhardt e 

Stemberger (1998) descrevem a mesma tendência29. 

Uma das tarefas que as crianças têm de realizar ao longo do seu 

desenvolvimento linguístico é a construção de um léxico. É nele que são armazenadas 

as representações fonológicas. Estas representações mentais têm um papel 

determinante no desenvolvimento fonológico, nomeadamente na aquisição do sistema 

segmental, e este processo, por sua vez, é determinante no desenvolvimento da sua 

capacidade de percepcionar e de produzir material segmental (Fikkert, 2005, 2007). 

Com base no input que vão recebendo e nas propriedades fonológicas que vão 

filtrando30, as crianças constroem categorias fonéticas pertencentes à língua-alvo. 

Essas categorias fonéticas são sujeitas a uma interpretação fonológica que apenas 

admite propriedades fonológicas pertinentes, isto é, contrastivas (Bernhardt, 1992a, 

1992b; Mota, 1996). A aquisição do sistema segmental subentende, assim, a 

construção gradual de um sistema de contrastes fonológicos (Jakobson, Fant & Halle, 

1952; Chomsky & Halle, 1968; Matzenauer, 1990; Rice & Avery, 1995; Mota, 1996; 

Bernhardt e Stemberger, 1998; Dresher, 2004; Fikkert & Freitas, 2006; Clements, 

2009), representável sob a forma de traços distintivos. Nesta perspectiva, a aquisição 

segmental, mais precisamente a aquisição dos aspectos contrastivos, desenvolve-se por 

meio do processamento categorial dos segmentos e suas propriedades e dos aspectos 

                                                
29 Um estudo desenvolvido por Savinainen-Makkonen (2000) sobre a aquisição fonológica nos 
gémeos demonstra também aspectos comuns e outros individuais nessa população. 
30 A assunção de que as crianças estão inatamente dotadas de um conjunto de traços universais 
remete para a hipótese inatista de Chomsky (Chomsky, 1965, 1968, 1986/1994; Jackendoff, 
1997). As crianças vão filtrando as propriedades fonológicas pertinentes na sua língua, à 
medida que desenvolvem mais experiências linguísticas e à medida que vão recebendo mais 
informações linguísticas (Mowrer, 1952, 1960; Murai, 1963; Olmsted, 1971). 
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fonotácticos da língua (cf. revisão em Mehler e Dupoux, 1990, Boysson-Bardies 1996, 

Jusczyk, 1997).  

Assumindo que a informação contida no conhecimento fonológico implícito 

serve tanto à percepção como à produção, defende-se actualmente que estas 

capacidades não se desenvolvem separadamente (Macken, 1980; Smith, 1973; 

Spencer, 1989; Vihman, 1996; Jusczyk, 1997; Peperkamp & Dupoux, 2002; Altvater-

Mackensen, 2010). Para o estudo da produção e da percepção, verifica-se que a teoria 

dos traços distintivos tem constituído um instrumento fundamental desde meados do 

séc.XX. Embora nem sempre recorrendo exclusivamente a uma descrição com base 

nos traços distintivos, a investigação desenvolvida no domínio da aquisição segmental 

tem como principal objectivo descrever a emergência e o desenvolvimento do valor 

contrastivo que subjaz aos diferentes inventários fonémicos, explorando-se a função 

classificatória e/ou a distintiva dos traços. Segundo Hall (2001), a função 

classificatória destas unidades fornece as ferramentas necessárias para a descrição do 

desenvolvimento segmental com base numa classificação por classes naturais31 e para 

a descrição dos aspectos relacionados com as generalizações fonotácticas que as 

crianças vão construindo. A função distintiva dos traços permite a identificação de 

contrastes fonémicos (ibidem). Para Bernhardt (1992a), o desenvolvimento do sistema 

contrastivo começa por apresentar traços ou valores de traço não marcados, 

decorrentes de propriedades universais, e só mais tarde emergem os traços marcados, 

por dependerem de maior exposição ao input linguístico. Nesta perspectiva, os 

trabalhos sobre aquisição da fonologia desenvolvidos no âmbito da gramática 

                                                
31 Segundo Cristià et al. (2011), as nasais e as oclusivas, por exemplo, constituem uma classe 
natural por partilharem o valor negativo do traço [cont] ([-cont]), enquanto as fricativas 
juntamente com as nasais não constituem uma classe natural por não partilharem nenhum 
valor de traço. 
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generativa fazem depender do conceito de marca32 as predições sobre o 

desenvolvimento fonológico infantil (Freitas & al., 2006). 

 

Emergência do modo de articulação 

Na aquisição do sistema consonântico, é recorrentemente observada a precoce 

emergência do traço [-cont], tanto no PE, como no PB, como nas línguas do mundo 

(Matzenauer, 1990; Mota, 1996; Bernhardt & Stemberger, 1998; Duarte, 2006; 

Clements, 2009; Lazzarotto-Volcão, 2009; Costa, 2010; Yamaguchi, 2012).  

De acordo com os princípios fonológicos definidos por Clements (2009), 

Yamaguchi (2012) refere que a precoce aquisição das oclusivas ([-soan]) e das nasais 

([+soan]) decorre da Evitação do Traço Marcado [+cont]33 e da elevada posição do 

traço [±soan] na Escala de Robustez proposta por Clements (2009). Ainda segundo 

Yamaguchi (2012), a emergência tardia das fricativas e das líquidas decorre do facto 

de esta classe comportar o traço marcado [+cont], retido durante mais tempo pelo 

Princípio de Evitação de Traços Marcados (Clements, 2009). Este traço só emerge no 

sistema da criança por meio do Princípio de Reforço Fonológico (Clements, 2009), 

quando subjaz a necessidade de reforçar constrastes perceptuais fracos. 

Em suma, relativamente à emergência dos traços do MA, a tendência geral 

registada na literatura obedece ao esquema ilustrado na figura 7. 

 

                                                
32 Segundo Bernhardt (1992a), os valores marcados correspondem a valores que precisam de 
ser reforçados por meio do input no processo de aquisição de um sistema linguístico. 
33 O traço [+cont] constitui um dos traços marcados identificados por Clements (2009:35). 
Para mais detalhes sobre o papel dos traços marcados e não marcados nos princípios que 
regem a construção dos inventários fonológicos das línguas, consulte-se Clements (ibidem). 
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Figura 7 – Ordem de aquisição dos traços do MA 

 

 

Emergência do ponto de articulação 

No processo de aquisição segmental, a posição inicial da palavra assume um 

papel activo (i) enquanto unidade suprassegmental disponível para a especificação de 

traços e (ii) enquanto posição preferencial para a ocorrência de certos traços do PA, 

em detrimento de outros (Levelt, 1994; Fikkert & Levelt, 2008; Costa, 2010). Os 

dados do holandês mostram que, a partir do momento em que a periferia esquerda da 

palavra é autonomizada, o traço Labial é predominantemente associado a esta posição 

(ibidem). 

Quanto à ordem geral de aquisição dos traços do PA, sabe-se que Labial e 

Coronal [+ant] são adquiridos antes de Coronal [-ant] e de Dorsal (Levelt, 1994; 

Fikkert & Levelt, 2008; Beers, 1996). Na análise dos seus dados, Grégoire (1937, 

apud Yamaguchi, 2012), Rose e Wauquier-Gravelines (2007) e Yamaguchi (2012) 

também observam a precoce aquisição de Labial e de Coronal. Yamaguchi (2012) 

refere que a emergência mais precoce do traço Coronal se deve ao facto de este 

constituir um traço não marcado, não sendo, portanto, retido pelo Princípio de 

Evitação de Traços Marcados (Clements, 2009). Porém, algumas línguas apontam para 

uma ordem ligeiramente divergente, nomeadamente quando considerados os traços do 

PA na sua relação com as classes naturais do MA34 ou quando a metodologia de 

                                                
34 Como, por exemplo, os dados de Costa (2010) relativamente às fricativas, no PE, que 
mostram ora a emergência simultânea de ambos os valores de Coronal [±ant], ora a 
emergência sequencial dos mesmos (Coronal [+ant]>Coronal [-ant]); os dados de Dos Santos 
(2007) ilustram, para algumas classes, a emergência precoce de Dorsal. 

[-cont; ±soan] [+cont; -soan] [+cont; +soan] 
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investigação diverge da adoptada pela maioria dos investigadores dedicados ao estudo 

do desenvolvimento fonológico35. 

Em relação ao PB, Labial e Coronal [+ant] também tendem em ser adquiridos 

antes de Coronal [-ant] e de Dorsal (Matzenauer, 1990; Mota, 1996; Duarte, 2006; 

Lazzarotto-Volcão, 2009).  

Segundo Costa (2010), as crianças portuguesas apresentam a ordem relatada 

acima, isto é, Labial e Coronal [+ant] antes de Coronal [-ant] e de Dorsal. Labial é o 

primeiro traço a emergir (entre o 0;11 meses e os 2 anos de idade) e Dorsal o último 

(entre o 1;07 e os 2;06 anos de idade) (ibidem). Segundo a autora, esta ordem de 

aquisição não pode, contudo, ser dissociada do MA, já que, no caso das vibrantes, por 

exemplo, Dorsal é adquirido antes de Coronal e, ainda assim, bastante tardiamente 

(3;11). 

Antes de serem adquiridos, os traços de PA são frequentemente sujeitos a 

padrões de substituição (Costa, 2010). As labiais oclusivas e nasais raramente são 

substituídas, contrariamente às labiais fricativas, o que demonstra novamente a 

interacção do PA com o MA. As substituições relativas às coronais afectam 

principalmente o traço Coronal [-ant] do segmento alvo, sendo geralmente substituído 

pelo PA já adquirido, o Coronal [+ant]. No período que precede a aquisição das 

dorsais, estas são predominantemente submetidas a processos de substituição do tipo 

Dorsal-Coronal (ibidem). 

 

                                                
35 Na sua apreciação do trabalho desenvolvido por Dos Santos (2007), Yamaguchi (2012) 
atribui à metodologia adoptada pelo autor as divergências encontradas, já que a análise de um 
determinado segmento era sempre considerada independentemente do constituinte ocupado. 
As produções de [t], em palavras como tout ou train, em Ataque simples ou ramificado, 
respectivamente, eram submetidas ao mesmo tratamento. 
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Em suma, relativamente à emergência dos traços do PA, a tendência geral, no 

PB e no PE, corrobora a observada na maioria das línguas do mundo, tal como o 

ilustra a figura 8. 

Figura 8 – Ordem de aquisição dos traços do PA 

 

Ainda que revelando tendências gerais quanto à ordem de emergência do PA, a 

investigação demonstra que os estudos desenvolvidos nesta área não podem ignorar a 

interacção entre PA e MA. 

 

Interacção entre modo e ponto de articulação 

Tradicionalmente, assume-se que a combinação Coronal [+ant] com [-cont, -

soan] ([t, d]) se comporta de forma padronizada, por ser adquirida precocemente e por 

ser frequentemente usada em substituição de outras combinações de traços, de 

aquisição mais tardia. Num quadro de aplicação da GT ao desenvolvimento segmental, 

e considerando simultaneamente os traços do MA e do PA, Bernhardt e Stemberger 

(1998) sugerem que [-cont] e Coronal [+ant] constituam traços não marcados no 

sistema das crianças, apesar de Coronal [+ant] nem sempre emergir primeiro, tal como 

o demonstram alguns autores abaixo citados. 

Quando consideradas as oclusivas e as nasais, os traços Labial ou Coronal [+ant] 

tendem a desenvolver-se primeiro (Ingram, 1992). Quando consideradas as oclusivas 

na sua relação com o contraste [±voz] e com o PA, Dos Santos (2007) mostra, para o 

francês, que os segmentos [-voz] emergem antes dos [+voz], na sequência do 

observado para várias línguas, obedecendo à ordem Labial>Coronal [+ant]>Dorsal, 

Labial,         
Coronal [+ant] Coronal [-ant] Dorsal 
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tanto nos segmentos com [+voz] como nos segmentos com [-voz]. Yamaguchi (2012) 

refere que, por representarem traços robustos (por ordem decrescente de robustez, de 

acordo com Clements, 2009: [±soan], [±cont] e [±voz]) e por transportarem valores de 

traços não marcados (por ordem crescente de marcação, de acordo com Clements, 

2009: [-soan], [-cont] e [-voz]), as oclusivas [-voz] são as primeiras a emergir, 

ilustrando a activação do Princípio de Evitação de Traços Marcados (Clements, 2009) 

no contexto da aquisição do sistema segmental francês. 

Grégoire (1937, apud Yamaguchi, 2012), Hilaire-Debove e Kehoe (2004), Dos 

Santos (2007), Rose e Wauquier-Gravelines (2007), Van der Feest (2007) e 

Yamaguchi (2012) observam a estabilização tardia do contraste [±voz], tanto nas 

oclusivas como nas fricativas. 

Nas fricativas, Coronal [+ant] (mais precisamente, o segmento [s]) pode emergir 

mais precocemente no inventário infantil do que Labial (Jakobson, 1941/1968; Beers, 

1996; Bernhardt & Stemberger, 1998), embora o contrário (Labial>Coronal) também 

se verifique (Locke, 1983; Lamprecht & al., 2004). Grégoire (1937, apud Yamaguchi, 

2012), Rose e Wauquier-Gravelines (2007) e Yamaguchi (2012) também observam a 

precoce aquisição de Labial e de Coronal nas fricativas, o que se deve, segundo 

Yamaguchi (2012), à actuação de três dos princípios definidos por Clements (2009), o 

Princípio de Robustez, o Princípio da Economia dos Traços e o Princípio de Evitação 

de Traços Marcados. Segundo Clements (2009), [±post]36 gera contrastes menos 

salientes, tratando-se, por isso, de um contraste menos frequente, pouco económico 

(não maximamente aproveitado) e menos robusto nas línguas do mundo. Uma vez que 

[+post] é adquirido após [-post], assume-se que [+post] constitui o valor de traço 

                                                
36 Traço usado pelo autor para identificar o contraste ‘anterior versus posterior’ entre 
obstruintes. 
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marcado, explicando, assim, a tardia e prolongada aquisição dos segmentos que 

comportam este traço (Yamaguchi, 2012).  

Relativamente às líquidas, na sua relação com os traços do PA, verifica-se a 

aquisição tardia de Dorsal (Grégoire, 1937, apud Yamaguchi, 2012; Hilaire-Debove & 

Kehoe, 2004; Dos Santos, 2007; Rose & Wauquier-Gravelines; 2007; Yamaguchi, 

2012). Tal comportamento parece dever-se ao Princípio da Economia dos Traços e ao 

Princípio de Evitação de Traços Marcados, dado que este traço de PA promove um 

contraste pouco económico (não maximamente aproveitado) e pouco frequente, 

constituindo, assim, um traço marcado (Yamaguchi, 2012).  

 

Dados do Português do Brasil 

Considerando as oclusivas e as nasais na sua relação com o PA, Matzenauer 

(1990), Freitas (2004b) e Lamprecht et al. (2004) referem uma preferência pelo traços 

Labial e Coronal, no caso das oclusivas, ou pelo traço Coronal [+ant], no caso das 

nasais, surgindo posteriormente os traços Coronal [-ant] (no caso das nasais) ou Dorsal 

(no caso das oclusivas). 

Para as fricativas, a ordem observada por Matzenauer (1990), Lamprecht et al. 

(2004) e Oliveira (2004) obedece ao mesmo padrão de emergência que o identificado 

para o PA nas oclusivas e nas nasais (Labial>Coronal [+ant]>Coronal [-ant]), embora 

numa fase mais tardia. Em geral, os estudos sobre a aquisição do PB apontam para três 

grandes estádios de desenvolvimento relativamente às fricativas coronais. No estágio 

1, há emergência fonológica de apenas uma das duas fricativas coronais [-voz], 

nomeadamente da [+ant] ([s]) ou da [-ant] [ʃ]). No estágio 2, há produção fonológica 

de duas fricativas coronais, ou com especificação dos valores do traço [±voz] ([s] 



 

 52 

versus [z] e [ʃ] versus [ʒ]) ou com especificação dos valores do traço [±ant], apenas 

entre as fricativas [-voz] ([s] versus [ʃ]). No estágio 3, estão presentes todas as 

fricativas coronais do PB, [s, ʃ, z, ʒ] (Matzenauer, 2003). Quando consideradas as 

fricativas na sua relação com o contraste [±voz] e com o PA, Mota (1996), Savio 

(2001), Oliveira (2003, 2004) e Lamprecht et al. (2004) mostram que os segmentos 

[+voz] emergem antes dos [-voz]37, obedecendo, em ambos os casos, à ordem 

Labial>Coronal [+ant]>Coronal [-ant]. 

No caso das líquidas, a literatura indica que a estabilização desta classe e dos 

seus traços de PA gira em torno de aspectos como a construção do contraste [±lateral] 

(cf. dados de Miranda, 2007, relativamente às líquidas não-laterais) ou ainda de 

aspectos silábicos (Lamprecht & al., 2004; Mezzomo & Ribas, 2004). A interferência 

desses outros factores remete para um padrão de aquisição mais complexo e mais 

prolongado que, do ponto de vista do PA, obedece à ordem preferencial observada na 

maioria das línguas naturais (Coronal [+ant]>Coronal [-ant]/Dorsal). 

Tendo em conta o PA na sua relação com os restantes traços, Matzenauer 

(1990), Oliveira (2003, 2004), Freitas (2004b), Lamprecht et al. (2004) e Mezzomo e 

Ribas (2004) verificam que, até à estabilização do sistema do PB, as produções 

infantis apresentam muitas substituições de valores dos traços [±cont], [±voz], [±ant]38 

                                                
37 De acordo com as leis implicacionais de Jakobson (1941/1968), Oliveira (2003) refere que 
estes dados divergem do que seria expectável. No entanto, evocando um estudo de Maddieson 
(1984) e uma comunicação pessoal de Clements (apud Oliveira, 2003), Oliveira (2003) 
recorda que existem algumas línguas do mundo que apresentam segmentos fricativos [+voz] 
sem a coexistência necessária dos seus pares [-voz]. 
38 No PB, tal como na maioria dos estudos desenvolvidos para as outras línguas do mundo, os 
valores não marcados desses traços são [-cont] e [+ant]. Geralmente, [-voz] também constitui 
o valor de traço não marcado na classe das obstruentes, embora alguns estudos demonstrem 
outros resultados, tal como referido na presente secção (Mota, 1996; Savio, 2001; Oliveira, 
2003, 2004; Lamprecht & al., 2004). 
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e outras dificuldades associadas à especificação dos traços de PA, corroborando o 

impacto destas propriedades fonológicas na aquisição do inventário segmental.  

 

Dados do Português Europeu 

A partir do estudo longitudinal desenvolvido por Costa (2010), verifica-se que 

decorre um longo período de tempo entre a idade de aquisição da primeira consoante 

pertencente a uma determinada classe natural e a idade de aquisição do último 

elemento dessa classe; mesmo quando uma determinada classe natural já se encontra 

disponível no inventário da criança, verifica-se que, até à aquisição de todos os 

segmentos que compõem a classe, a criança necessita de algum tempo (em média, 16 

meses) até conseguir estabilizar traços binários como [±cont], [±voz] e [±ant], como 

também traços unários de PA, tal como observado no PB. Costa (2010) refere ainda 

que as dificuldades associadas à estabilização do contraste [±voz] contribuem 

fortemente para o prolongamento do intervalo de aquisição das obstruintes. 

No caso das oclusivas, os primeiros segmentos geralmente adquiridos 

comportam os traços Labial e Coronal [+ant] e os últimos, os traços Dorsal [+voz]. No 

caso das nasais, em posição de Ataque simples, os segmentos com Labial e Coronal 

[+ant] parecem emergir simultaneamente. Nas fricativas, apesar de uma ligeira 

variação no tempo de aquisição, as crianças começam por produzir as Labial e depois 

as Coronal [±ant] (tanto a ordem Coronal [+ant]>Coronal [-ant] como Coronal 

[±ant], são observadas). Nas líquidas, a preferência em termos de PA volta a 

corresponder ao padrão tendencial, ficando as Dorsal para último, por oposição às 

Coronal [+ant], que emergem primeiro. A autora recorda, porém, que as crianças 

parecem tratar laterais e vibrantes de maneira diferente: nas laterais, a ordem Coronal 
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[+ant]>Coronal [-ant] é preservada, mas, nas vibrantes, a ordem inversa é 

preferencial: Dorsal>Coronal.  

No PE, a aquisição consonântica caracterizada  em Costa (2010) remete para a 

emergência precoce da combinação de traços [-cont; ±soan] com Labial ou com 

Coronal [+ant]. Em idades posteriores, tendem a emergir as combinações [+cont; -

soan] com Labial e, mais tarde, com Coronal [±ant]. Seguem-se [+cont; +soan] com 

Coronal [+ant] ou com Coronal [-ant], e, por último, com Dorsal.  

Quanto ao traço [±voz], Costa (ibidem) verifica que as crianças falantes do PE 

adquirem [+voz] antes de [-voz] nas fricativas, embora com alguma variação 

associada à estabilização, contrariamente ao observado nas oclusivas. 

Em contexto de aquisição segmental do PE, os resultados descritos por Costa 

(2010) corroboram a não marcação das oclusivas coronais uma vez que, a par das 

labiais, são as mais precocemente adquiridas, além de serem as mais usadas para 

substituir outros segmentos consonânticos cuja aquisição surge mais tarde. 

 

Para a caracterização dos aspectos fonémicos associados à emergência da 

consciência segmental (objecto de estudo do presente trabalho) e da relação que estes 

e esta mantêm com a aprendizagem da leitura e da escrita (alfabetização), recorre-se 

aos traços distintivos em termos da sua função classificatória e da sua função 

distintiva, no PE, à semelhança das práticas de investigação observadas no âmbito do 

desenvolvimento segmental. 
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CAPÍTULO 2 – Conhecimento (meta)linguístico, consciência linguística e 

consciência segmental 

Dado o objecto de estudo do presente trabalho (emergência da consciência 

segmental consonântica) procede-se, na secção 2.1, a uma revisão dos conceitos de 

conhecimento (meta)linguístico e de consciência linguística, e a uma breve 

caracterização das suas bases biológicas e dos aspectos neurocognitivos associados. 

Na secção 2.2, definem-se os conceitos de conhecimento metafonológico e de 

consciência fonológica e, na secção 2.3, o conceito de consciência segmental. Na 

secção 2.4, expõem-se as interferências de propriedades segmentais (fonéticas e 

fonológicas) em tarefas de processamento metassegmental. Finalmente, na secção 2.5, 

apresentam-se algumas metodologias de investigação associadas ao estudo do 

conhecimento metassegmental. 

 

2.1. Conhecimento linguístico e consciência linguística: bases biológicas e aspectos 

neurocognitivos  

Sendo o objecto de estudo do presente trabalho a consciência segmental, emerge 

a necessidade de definir os conceitos a que esta se associa. A consciência segmental 

constitui um nível da consciência fonológica (Nesdale, Herriman & Tunmer, 1984; 

Bertelson & de Gelder, 1991; Jekins & Bowen, 1994; Gillon, 2004; Freitas, Alves & 

Costa, 2007). Esta, por sua vez, constitui uma componente da consciência 

linguística39, capacidade distinta do conhecimento linguístico implícito e do 

                                                
39 A consciência linguística é modular e, segundo alguns autores, inclui a consciência 
fonológica (Gombert, 1990; Nesdale, Herriman & Tunmer, 1984; Tunmer, Pratt & Herriman, 
1984; Sim-Sim, 1998; Duarte, 2010), a consciência de palavra (Bowey & Tunmer, 1984), a 
consciência morfológica (Berninger & al., 2010), a consciência sintáctica (Tunmer & Grieve, 
1984) e a consciência pragmática (Pratt & Nesdale, 1984; Gombert, 1990). 
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conhecimento linguístico explícito (Tunmer, Pratt & Herriman, 1984; Gombert, 1990; 

Sim-Sim, 1998; Veloso, 2003, 2010; Duarte, 2010; Castelo, 2012). 

Segundo Chomsky (1965, 1986/1994), o conhecimento linguístico constitui o 

objecto de estudo central da Linguística. Este conhecimento permite que os falantes 

produzam e interpretem enunciados da sua língua e julguem sobre a sua 

(a)gramaticalidade, constituindo-se como um conhecimento intuitivo e inconsciente 

dos mecanismos reponsáveis pela formação de enunciados gramaticais. Para expressar 

tal ideia, certos autores adoptam também expressões como conhecimento gramatical 

ou gramática interiorizada, admitindo que o conhecimento linguístico seja decorrente 

do funcionamento de mecanismos neurológicos. A natureza desse conhecimento é 

incremental, implícita, interiorizada, mental, abstracta e universal (Duarte, 2000, 

2010). Nesta perspectiva, o conhecimento da língua não é um conhecimento funcional 

(uso da língua), nem relacional (entre sujeito e objecto), mas sim um conhecimento 

acerca de um objecto que se funde com o próprio sujeito (Burton-Roberts, Carr & 

Docherty, 2000).  

Em 1965, Chomsky introduz o conceito de competência como correspondendo à 

caracterização do conhecimento linguístico (competence = capacidade) por oposição 

ao conceito de performance como correspondendo ao uso da língua (competence in 

use = desempenho/execução). Assim, ao contrário da natureza abstracta, mental e 

interiorizada do conhecimento da língua, representado pela competência linguística 

(objectos da língua-I), a performance linguística remete para os produtos linguísticos 

efectivos, reais e materiais, postos em evidência pelo uso (produtos da língua-E).  

A aquisição da língua, proporcionada pela programação biológica do ser 

humano, supõe a interiorização da gramática por simples exposição e a capacidade de 
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recurso aos seus princípios e regularidades, aquando da execução de tarefas de 

produção e/ou de compreensão (Chomsky, 1986/1994; Pinker, 1994).  Contudo, ainda 

que dotados de faculdade da linguagem, os falantes apresentam performances distintas 

e capacidades de reflexão sobre o funcionamento da gramática (consciência) também 

elas diferentes. A Psicolinguística e a Psicologia Cognitiva têm-se debruçado sobre 

este tópico através do desenvolvimento de estudos sobre a produção, a percepção, a 

compreensão, a atenção, a memória, o raciocínio e a forma como estes sistemas se 

encontram relacionados com a linguagem não verbal e verbal, oral e escrita (Faria, 

2005, 2008). Desta forma, a performance linguística obedece a uma estrutura 

cognitiva responsável pela actuação de diversas operações cognitivas (tais como a 

memória e a atenção), que devem, por conseguinte, ser consideradas aquando da 

avaliação do desempenho (meta)linguístico dos falantes (Chomsky, 2006). 

Partindo da definição de conhecimento linguístico e do significado do prefixo 

grego meta-, o conceito de conhecimento metalinguístico remete para uma actividade 

cognitiva que se centra sobre si mesma. Como tal, o conceito conhecimento 

metalinguístico exprime uma actividade cognitivo-linguística que se refere ao próprio 

código linguístico utilizado (Van Kleeck, 1982; Pratt & Grieve, 1984a; 1984b; 

Tunmer, Pratt & Herriman, 1984; Pinto, 1998; Pinto, Titone & Trusso, 1999).  

Segundo Pratt e Grieve (1984:2), a actividade metalinguística subentende a 

“capacidade para interromper o fluxo contínuo da comunicação e reflectir a respeito 

da natureza e funções da linguagem utilizada”. Tal definição remete para processos de 

compreensão e produção linguísticas, diferenciados em torno dos produtos que 

constituem a Língua-E, commumente observados pelo linguistas, conferindo ao 

conhecimento metalinguístico o estatuto de objecto de análise autónomo. 
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Algumas definições de conhecimento metalinguístico giram exclusivamente em 

torno dos seus aspectos linguísticos, como o faz, por exemplo, Mattingly (1972:138-

141). Para este autor, o conhecimento metalinguístico corresponde ao conhecimento 

da estrutura gramatical que o falante tem do código linguístico que utiliza. Outras 

definições, contudo, giram em torno dos aspectos psicológicos que marcam a mudança 

no funcionamento cognitivo responsável pela transição entre o uso implícito e uso 

reflexivo consciente a respeito dos produtos decorrentes das operações mentais 

inerentes ao conhecimento implícito. Nesta perspectiva, Cazden (1976) refere que o 

conhecimento metalinguístico está associado a um domínio de atenção focal que 

permite ao falante reflectir sobre as formas linguísticas do seu sistema. Assumindo 

estas duas perspectivas, a que suporta a sua definição em aspectos linguísticos e a que 

suporta a sua definição em aspectos cognitivos, Tunmer e Bowey (1984) referem que 

o conhecimento metalinguístico contém as informações linguísticas necessárias para o 

falante conseguir reflectir sobre o seu código linguístico e manipular as características 

estruturais desse código, quer na sua modalidade oral como na escrita, enquanto a 

consciência (meta)linguística exprime o uso desse conhecimento e a mudança no 

funcionamento cognitivo (inconsciente versus consciente). De seguida, definem-se os 

conceitos de consciência linguística e de consciência metalinguística e descrevem-se 

as diferenças que subjazem aos estados de actividade cerebral associados a 

processamentos conscientes e não conscientes. 

Apesar de apresentar diferentes tipos de consciência linguística, o indivíduo é 

indubitavelmente dotado da capacidade de reflectir criticamente sobre o código 

linguístico, tomando-o como objecto de análise (Scliar-Cabral, 2003; Morais, 2003). 

Neste sentido, Titone (1988, 1998) distingue consciência linguística (language 

awareness) de consciência metalínguística (metalinguistic awareness). Segundo este 
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autor, a consciência linguística consiste num conhecimento implícito incapaz de 

analisar a linguagem e as suas funções. É espontâneo, irreflectido e intuitivo, como tal, 

processa holisticamente conteúdos, formas e padrões linguísticos e resulta de 

experiência e maturação. A consciência metalinguística remete para num nível de 

reflexão sobre a linguagem mais complexo do que o subjacente à consciência 

linguística, à semelhança das práticas a que se assiste em contexto de ensino explícito 

da gramática (ibidem). Segundo Castelo (2012:7), o conceito consciência linguística 

remete para “a construção de um conhecimento que poderá assumir diferentes níveis 

de explicitação sobre o conhecimento linguístico (...), podendo referir-se a qualquer 

componente da gramática (fonológica, morfológica, sintáctica...)”, de forma mais 

holística ou mais analítica. A autora designa como consciência linguística holística40 

as reflexões metalinguísticas intuitivas e espontâneas e como consciência linguística 

analítica40 as que remetem para a capacidade de analisar a linguagem e as suas 

funções, por meio de mecanismos controlados, reflectidos e deliberados. No presente 

trabalho, adoptam-se as expressões propostas por Castelo (2012), consciência 

linguística analítica, a partir do conceito de consciência fonológica analítica, de 

Morais e Kolinsky (1995) e de Morais et al. (1998), para descrever os 

comportamentos observados neste estudo, decorrentes de uma tarefa controlada de 

reflexão analítica sobre aspectos segmentais.  

Baars (1988) posiciona a consciência dentro de uma “arquitectura do espaço de 

trabalho global” do cérebro. Na sua revisão sobre os modelos cognitivos da 

consciência, Baars e McGovern (1996) indicam que o cérebro tem centenas de tipos 

diferentes de processadores especializados (detectores da característica para as cores, a 

                                                
40 As expressões adoptadas por Castelo (2012) são inspiradas nas expressões “consciência 
fonológica holística” e “consciência fonológica analítica” apresentadas em Morais e Kolinsky 
(1995) e em Morais et al. (1998). 
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linha orientação, as formas e outros), que podem actuar independentemente ou em 

coligação com outros processadores, ultrapassando, assim, a capacidade limitada da 

consciência. A consciência reflecte a maneira como o sistema nervoso central se 

adapta a eventos do mundo que sejam novos, desafiantes e/ou informativos (ibidem). 

Na área da Neuropsicologia, Dehaene et al. (2006) propõem uma taxionomia baseada 

nos diferentes estados de actividade cerebral associados a processamentos conscientes 

e não conscientes. No processamento não-consciente, os autores identificam um 

estado de actividade transitório em que a informação é potencialmente acessível, o 

estado “pré-consciente”. Nesse estado, a activação pode ser forte, durável e pode estar 

activa em diversas áreas sensorio-motoras. Durante o processamento consciente, a 

activação cerebral situa-se na zona parieto-frontal, podendo assim, dependendo da 

atenção atribuída, ser mantida na memória de trabalho e tornar-se capaz de orientar 

acções deliberadas, integrando, neste circuito de processamento, operadores 

sensoriais, a memória e a atenção (sobre o papel da memória e da atenção, vejam-se as 

propostas de Baddeley, apresentadas abaixo). A transição entre o pré-consciente e o 

consciente é dinamizada pela acção de um sistema subliminar. 

Para Baddeley (1997), a atenção parece determinar a “força” da memória. Por 

sua vez, a memória, enquanto elemento cognitivo, é co-responsável pela captação 

funcional (por oposição a captação estrutural ou anatomofisiológica) e respectivo 

tratamento de informações sensoriais. Assim, compete à memória de curto prazo 

percepcionar informações, por via visual ou auditiva, às quais confere diferentes graus 

de estabilidade mnésica (dependendo do tipo de atenção atribuída) e transferir, ou não, 

esses conteúdos para a memória de longo prazo (dependendo da consciência atribuída 

aquando do tratamento das referidas informações). Assim, retomando os estudos 

desenvolvidos por Dehaene et al. (2006) e relacionando-os com os conceitos 
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introduzidos nesta secção, verifica-se que, quando comparados os desempenhos de 

sujeitos de tarefas que remetam para tratamentos subliminares versus conscientes de 

uma determinada informação, observam-se comportamentos contrastivos. Ao serem 

rapidamente apagadas (evidência imagialogicamente observada pelos autores), as 

informações subliminares entram no sistema cerebral criando uma activação 

temporária (de curta duração). Contudo, quando conscientes das informações em 

processamento, verifica-se que os sujeitos permitem que estas permaneçam activas 

durante um maior intervalo de tempo (o “determinado” pelo sujeito). É neste ponto 

que Dehaene et al. (2006) identificam a denominada meta-estabilidade da memória de 

trabalho (ou meta-estabilidade da memória de curto prazo). Estes autores alegam que 

as informações que tomam formas conscientes se auto-estabilizam no cérebro, 

mantendo a informação estável durante o seu processamento (de longa ou, pelo 

menos, de maior duração), tal como acontece, por exemplo, aquando da memorização 

de um número de telefone. Quando a atenção prestada passa a ser automática (por 

oposição a não automática), tal significa que o conhecimento deixou de ser analítico 

e/ou explícito para passar a ser implícito, excepto se o sujeito for convidado a reflectir 

explicitamente sobre informações que passaram a integrar um conhecimento implícito 

(metaconhecimento). Assume-se, assim, que os processamentos conscientes 

(dependentes de operações sensoriais elementares e de operações cognitivas como a 

memória e, por conseguinte, de controlo atencional) promovem a automatização e a 

estabilidade de conhecimentos implícitos e a capacidade de sobre eles reflectir 

(conhecimento analítico). 

Sabe-se ainda que a consciência linguística é determinante na promoção e no 

desenvolvimento de habilidades relacionadas com a cognição (Pratt & Grieve, 1984a, 

1984b), com a leitura e a escrita (Donaldson, 1978; Titone, 1988, 1998; Demont & 
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Gombert, 1995, 2007) e com as aprendizagens em geral (Pratt & Grieve, 1984a). 

Segundo Pratt e Grieve (1984a) “as children develop an awareness of the nature of 

cognitive functions, they gain ‘more control of thinking’ (Pratt & Grieve, 1984a:9)”. 

Titone (1998) refere que, sendo a linguagem uma competência cognitiva, mecanismos 

gerais de aprendizagem podem estender-se aos processos de aprendizagem global, 

contribuindo assim para o desenvolvimento de outras habilidades cognitivas.  

Desta forma, segundo Faria (2005), a consideração conjunta dos objectos 

linguagem e sistemas cognitivos adjacentes constituem a metodologia mais adequada 

ao estudo do desenvolvimento metalinguístico, quer no domínio da oralidade, quer no 

da escrita41. Também na taxionomia proposta por Dehaene et al. (2006), a propósito 

dos mecanismos neuronais (imagiologicamente demonstrados) associados aos 

diferentes processos de consciência e de não consciência, a atenção, a memória e a 

força do estímulo (“stimulus strength”), descritos por esses autores, constituem 

paradigmas distintivos, tal como já considerado por Gombert (1990). Na sua revisão 

bibliográfica dedicada às restrições cognitivas presentes no acesso à consciência 

linguística ou ao conhecimento metalinguístico descrito por Gombert (1990), Castelo 

(2012) também destaca o papel da memória e da atenção. Baddeley (2009) identifica 

dois tipos de controlo exercidos sobre a atenção e associados à memória de curto 

prazo42, nomeadamente o nível atencional automático, presente num acto de condução 

                                                
41 Segundo Faria (2005:20), a memória procedimental, por exemplo, “está na base da 
aprendizagem e execução motora  e de capacidades cognitivas, com especial refêrencia para as 
que envolvem sequências.”. 
42 Em 1974, Baddeley e Hitch propõem um modelo de funcionamento da memória de trabalho, 
imediata ou de curto prazo. O modelo original é composto por três componentes principais: o 
central executive, sistema responsável pela supervisão e controlo do fluxo de informações a 
circular nos seus sub-sistemas (de e para esses sub-sistemas) e dois sub-sistemas, o 
phonological loop e o visuo-spatial sketchpad. Estes são responsáveis pelo armazenamento de 
curto prazo das informações recepcionadas em termos das suas características verbais, mais 
precisamente fonológicas, e visuo-espaciais, respectivamente (aplicável, por exemplo, aos 
aspectos ortográficos). Em 2000, Baddeley adiciona ao modelo um terceiro sub-sistema, o 
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experiente, por exemplo, e o nível atencional não automático, presente num acto de 

aprendizagem da condução (exemplos citados por Castelo, 2012).  

Miller (1962) recorda que a função selectiva da consciência e a extensão 

limitada da atenção, determinante no desempenho da memória, contribuem 

complementarmente para a captação de estímulos e das suas propriedades. Embora 

complementares, tem-se verificado que consciência e atenção focal remetem para 

processos distintos (Shiffrin, 1997). Com efeito, as limitações inerentes a essas 

capacidades, tais como o automatismo, a profundidade do processo, o esforço e a 

velocidade de processamento, corroboram as diferenças entre atenção e consciência 

(ibidem). Baars (1997) defende que a consciência tem de ser dissociada da atenção 

focal tanto conceptualmente como operacionalmente. De acordo com Velmans (1991), 

o processo de atenção focal subjacente à actividade consciente pressupõe uma 

condição necessária à consciência do conhecimento. O acesso à atenção gera 

consciência e a consciência, por seu turno, promove, por via mnésica, o acesso aos 

recursos que possibilitam a conversão de um processamento consciente num 

processamento inconsciente. 

No que diz respeito ao desenvolvimento da consciência linguística, e apesar da 

admissão incontestada de que é necessário que a criança reúna competências básicas 

determinantes para a aprendizagem e para o funcionamento da escrita alfabética 

(Morais, 1997), actualmente, a tendência é a de reconhecer que as crianças apresentam 

ritmos evolutivos diferenciados, decorrentes de factores psicológicos e da influência 

do meio sociocultural sobre o desenvolvimento infantil (Vale & Cary, 1997). Assim, 

                                                                                                                                       
episodic buffer, responsável pela fusão e integração das informações apreendidas, num dado 
contexto (porta de entrada: central executive), por ambos os sub-sistemas e responsável pela 
sua ligação e transferência para memória de longo prazo. 
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ao longo do seu crescimento, as crianças vão construindo, com ritmos diferentes, o seu 

conhecimento linguístico e metalinguístico até chegar à idade adulta. Dado o seu 

carácter incremental, tanto o conhecimento linguístico como o metalinguístico estão 

em constante processo de amadurecimento (Duarte, 2010). Segundo Titone (1998), o 

conhecimento metalinguístico desenvolve-se progressivamente, tendo, para isso, de 

percorrer três fases: (i) começa pelo controlo automático e não consciente da 

linguagem; (ii) passa pela tomada de consciência de alguns aspectos de cariz 

linguístico, tal como a evocação de formas associadas a conteúdos linguísticos 

(separação entre a forma e o conteúdo); (iii) chega ao estado de consciência, ou seja, à 

capacidade de manipulação explícita e intencional de unidades linguísticas.  

 

2.2. Conhecimento metafonológico e consciência fonológica 

Na sua revisão bibliográfica, Castelo (2012) identifica três tradições de 

investigação dedicadas ao estudo do conhecimento metafonológico, nomeadamente as 

desenvolvidas na área da Linguística aplicada à Educação, na área da Psicologia e da 

Psicolinguística e na área da aprendizagem e do domínio da leitura e da escrita. Ao 

observar a capacidade de os sujeitos identificarem sons da fala, Bruce (1964:158) 

introduz a expressão analysis of word sounds e, 10 anos mais tarde, Liberman et al. 

(1974) estabelecem a relação entre consciência fonológica e alfabetização. Assim, a 

partir das décadas de 60/70, no âmbito da Linguística aplicada à Educação, assiste-se à 

integração de actividades multidimensionais de consciência linguística (fonológicas, 

morfológicas, etc.) nos planos curriculares, tanto no EUA (Honda, 1994; Denham, 

2007; Honda, O’Neil & Pippin, 2010; Ginsberg, Honda & O’Neil, 2011) como no 

Reino Unido (Halliday, 1971; Hudson e Walmsley, 2005; Hudson, 1992; Hudson, 
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2008), levando progressivamente à consolidação e à difusão de expressões como 

phonological awareness. Na área da aprendizagem e do domínio da leitura e da 

escrita, as investigações desenvolvidas no âmbito da Linguística Educacional, da 

Psicolinguística e da (Neuro)Psicologia debruçam-se maioritariamente sobre a 

consciência fonológica, assumindo-a como o instrumento subjacente ao entendimento 

dos processos associados à alfabetização e à construção de medidas de intervenção a 

adoptar, tanto no contexto clínico (Praat & Grieve, 1984a; Alves, Castro & Correia, 

2010; Castro, Alves & Correia, em prep.) como educacional (Titone, 1988; Gombert, 

1990; Freitas, Alves & Costa, 2007; Freitas, Gonçalves & Duarte, 2010). 

Quando o indivíduo apresenta habilidades reflexivas e manipulativas do código 

em seus diferentes aspectos, significa que tem consciência linguística, podendo fazer 

uso dessas habilidades nos diferentes domínios da linguagem. A componente sonora 

da língua constitui um objecto de reflexão do ser humano, que pode ser executada no 

donínio da consciência fonológica (Morais, Castro & Kolinsky, 1991; Castelo, 2012). 

A consciência fonológica consiste numa manifestação do conhecimento 

metalinguístico, o qual pertence ao domínio da metacognição, tratando-se, portanto, de 

um conhecimento que o sujeito detém acerca dos seus próprios processos e produtos 

cognitivos (Gombert, 1990). Em contraste com as actividades de falar e de ouvir falar, 

a consciência fonológica implica a capacidade de voluntariamente prestar atenção aos 

sons da fala e não ao significado do enunciado. 

Numa concepção ampla, a consciência fonológica pode ser definida do seguinte 

modo: “En tant que capacité metalinguistique particulière, la capacité 

metaphonologique correspond à la capacité d’identifier les composants phonologiques 

des unités linguistiques et de les manipuler de façon délibérée (…).” (Gombert, 1990: 

29).  
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Para Veloso (2003:150), a consciência fonológica remete para “a consciência de 

que a fala se estrutura em unidades fonológicas de diferentes tipo e extensão que 

permitem, nomeadamente, manipulações diversas e o estabelecimento de relações de 

semelhança ou dissemelhança sonora entre os diversos itens lexicais da língua”. 

Castles e Coltheart (2004: 78) lembram ainda que a consciência fonológica“(is 

proposed to involve, not simply unconsciously discriminating speech sounds (such as 

in speech perception), but explicitly and deliberately processing and acting upon 

them” e, segundo Scarborough e Brady (2002: 312) “especially the internal 

phonological structure of words.”. Castelo (2012:11) refere que a consciência 

fonológica supõe “(i) mobilização da atenção do sujeito, que lhe permite reflectir 

sobre e/ou manipular deliberadamente o objecto; (ii) unidades linguísticas (neste caso, 

fonológicas) como objecto dessa atenção reflexiva e/ou manipulativa.” Em suma, a 

consciência fonológica remete para uma reflexão deliberada e, portanto, consciente 

acerca do sistema de sons da língua, ou seja, acerca das unidades que compõem a 

oralidade, permitindo, a partir daí, a exploração, a análise, o julgamento, a comparação 

e a manipulação dessas unidades, subentendendo que, para tal, o sujeito disponha de 

determinadas capacidades atencionais e mnésicas  (Nesdale, Herriman & Tunmer, 

1984; Bertelson & de Gelder, 1991; Morais & Kolinsky, 1995; Coimbra, 1997; Chard 

& Dikson, 1999; Moojen & al., 2003; Morais, 2003; Freitas, 2004a, 2004c; Gillon, 

2004; Lamprecht & al., 2009).  

Sabendo que a consciência fonológica integra parte da consciência linguística e 

que, tal como referido na secção 2.1, alguns aspectos interferem no desempenho desta 

capacidade, assume-se que os mesmos devem ser considerados no estudo da 

consciência fonológica, nomeadamente (i) os níveis de consciência fonológica em 
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causa (ii) a tipologia de tarefas usadas e as propriedades fonológicas envolvidas, e (iii) 

os mecanismos cognitivos recrutados (memória e atenção). 

A consciência fonológica obedece uma estrutura estratificada composta por 

diferentes níveis, remetendo para a consciência de unidades como a palavra, a sílaba e 

os seus constituintes, o acento e os segmentos (Nesdale, Herriman & Tunmer, 1984; 

Bertelson & de Gelder, 1991; Jekins & Bowen, 1994; Gillon, 2004; Freitas, Alves & 

Costa, 2007). O conhecimento formal e a manipulação de tais unidades implicam 

diferentes níveis de consciência fonológica, que emergem em fases distintas do 

desenvolvimento cognitivo infantil (Seymour & Evans, 1994; Gillon, 2004; 

Lamprecht, et al, 2009). Diversos autores são unânimes quanto à seguinte proposta de 

subdivisão: (i) consciência silábica, (ii) consciência intrassilábica e (iii) consciência 

segmental (Nesdale, Herriman & Tunmer, 1984; Treiman & Zuwoski, 1991; Seymour 

& Evans, 1994; Reynolds, 1998; Veloso, 2003; Gillon, 2004; Lamprecht & al. 2004, 

2009; Valente & Alves Martins, 2004; Freitas, Alves & Costa, 2007).  

Yopp (1988), Morais (2003), Freitas (2004a, 2004c) e Morais e Kolinsky (2005) 

enfatizam que não somente diferentes unidades fonológicas (sílabas, constituintes 

silábicos e segmentos), mas também diferentes habilidades interferem no desempenho 

da consciência fonológica. Segundo Morais (2003) e Morais e Kolinsky (2005), as 

tarefas que avaliam o desempenho da consciência fonológica holística43 apenas 

recrutam estratégias globais e pouco controladas (daí alguns iletrados ou pré-

alfabetizados conseguirem superá-las), enquanto as tarefas que avaliam a consciência 

fonológica analítica43 supõem a capacidade atencional e controlada de o sujeito 

                                                
43 A distinção entre consciência fonológica holística e consciência fonológica analítica 
(expressões apresentadas em Morais & Kolinsky, 1995, e em Morais & al., 1998) é a mesma 
que a exposta na secção 2.1 relativamente à consciência linguística holística e à consciência 
linguística analítica, relativamente às unidades em foco, as fonológicas.  
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analisar sons da fala (habitualmente motivada pelo processo de alfabetização) (Morais 

& al., 1979; Read & al., 1986; Castro, 1992; Morais & Kolinsky, 2005).  

Com base na revisão de alguns estudos sobre o efeito inerente aos 

procedimentos e/ou à estrutura interna das tarefas utilizadas para observação da 

consciência fonológica, Yopp (1988), Chard e Dickson, (1999), Alves, Castro e 

Correia (2010), Alves e Lacão (2010) e De Graaff et al. (2011) referem que o 

desempenho dos sujeitos está fortemente dependente do esforço cognitivo associado 

às tarefas seleccionadas e que o desenvolvimento desta capacidade é complexo e 

progressivo, começando por apresentar melhores resultados em tarefas de síntese e 

culminando nas tarefas de inversão. De acordo com Coimbra (1997), Chard e Dickson, 

(1999), Sim-Sim (2001), Alves, Castro e Correia (2010), Nazari (2010); Rios (2010), 

De Graaff et al. (2011) e Castro, Alves e Correia (em prep.), e ainda que podendo 

sofrer algumas variações decorrentes das propriedades dos estímulos e/ou dos 

procedimentos utilizados (De Graaff & al., 2011; Castro, Alves & Correia, em prep.), 

verifica-se que as tarefas de consciência segmental obedecem à mesma tendência geral 

que a descrita para a consciência fonológica: observam-se melhores desempenhos em 

tarefas de síntese/reconstrução, de identificação, de detecção, de exclusão e de 

supressão (para a ordem síntese>identificação, cf. Yopp, 1988; Vloedgraven & 

Verhoeven, 2007; Castro, Alves & Correia, em prep.; para a ordem 

identificação>síntese, cf. Moojen & al., 2003; Moura, Cielo & Mezzomo, 2009; Silva 

& al., 2010; Castles, Wilson & Coltheart, 2011), seguindo-se as tarefas de 

segmentação (cf. Yopp, 1988; Stanovich, Cunningham & Cramer, 2000; Vloedgraven 

& Verhoeven, 2007; Castro, Alves & Correia, em prep.), até chegar a tarefas mais 

complexas de manipulação como a inversão, por exemplo (cf. Yopp, 1988; Stanovich, 

Cunningham e Cramer, 2000; Anthony & Francis, 2005; Castro, Alves & Correia, em 
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prep.). A figura 9 apresenta uma escala de complexidade associada às tarefas de 

consciência segmental observadas nos estudos acima referidos. 

Figura 9 – Escala de complexidade associada a tarefas de consciência segmental  

 

De acordo com a figura 9, verifica-se que a tarefa de exclusão44, por exemplo, 

ocupa o segundo lugar da escala apresentada, constituindo-se, portanto, uma tarefa 

pouco complexa do ponto de vista metassegmental. 

A estes efeitos também se associa a influência das propriedades linguísticas dos 

estímulos (Schreuder & Bon, 1989; Treiman & al., 1998; Alves, Castro & Correia, 

2010; Rios, 2010; Castro, Alves & Correia, em prep.), tanto ao nível da sílaba 

(Treiman, 1985; Schreuder & Bon, 1989; Bruck & Treiman, 1990; Treiman & 

Weatherston, 1992; Stahl & Murray, 1994; McBride-Chang, 1995; Veloso, 2003; 

Afonso, 2008; Vicente, 2009; Afonso & Freitas, 2010; Alves, Castro & Correia, 2010; 

Alves & Lacão, 2010; Rios, 2010; Castro, Alves & Correia, em prep.) como ao nível 

do segmento (Zhurova, 1963/1964; Garnica, 1973; Eimas, 1975; Skjelfjord, 1976; 

Marsh & Mineo, 1977; Treiman & Baron, 1981; Content, 1985; Content & al., 1986; 

Lundberg, Frost & Peterson, 1988; Byrne & Fielding-Barnsley, 1990; McBride-

Chang, 1995; Treiman & al., 1998; Veloso, 2003; Vidor-Souza, 2009; Alves, Castro & 

Correia, 2010; Alves, Faria & Freitas, 2010; Castro, Alves & Correia, em prep.).  

                                                
44 A tarefa de exclusão constitui a tarefa de consciência segmental utilizada no presente 
estudo, a qual supõe a detecção de um segmento intruso (tarefa à qual é inerente a capacidade 
de identificação segmental), apresentado numa série de três palavras representadas 
pictograficamente, e a subsequente exclusão da palavra que o contém (Prova do Intruso, 
descrita na secção 4.3.5). 

Síntese/ 
Reconstrução 

Identificação, Detecção, 
Exclusão, Supressão Segmentação Manipulação 
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Segundo Liberman e Liberman (1990), a sílaba constitui a unidade fonológica 

mais fácil de isolar, tratando-se, por isso, de uma unidade natural de segmentação da 

fala (Lamprecht & al., 2009). Gombert (1990) refere que algumas tarefas de 

consciência silábica podem ser realizadas sem controlo consciente (como, por 

exemplo, segmentar um palavra pronunciada lentamente, com pausas entre as sílabas) 

e outras não (como por exemplo, trocar a primeira sílaba de uma palavra com a 

primeira de outra). A consciência silábica desenvolve-se precocemente e é anterior à 

alfabetização (Gillon, 2004; Adams & al., 1998/2006; Lamprecht & al., 2009). A 

análise da unidade sílaba exige menos esforço por parte do falante do que a de unidade 

segmento (Freitas, Alves & Costa, 2007; Lamprecht & al., 2009; Vicente, 2009; 

Alves, Castro & Correia, 2010; Castro, Alves & Correia, em prep.). Ao produzir a 

palavra *regaçare (em vez de arregaçar), com pausas nas frontreiras silábicas 

(*re//ga//ça//re), uma criança de dois anos e meio demonstra a precocidade da sua 

sensibilidade à sílaba (exemplo apresentado por Freitas, Alves & Costa, 2007:11), 

contrariamente à segmental, a qual emerge por volta da idade escolar (Adams & al., 

1998/2006; Veloso, 2003; Morais 2004, entre outros).  

Observam-se evidências da consciência fonológica no nível da sílaba quando a 

criança é capaz de bater palmas de modo a contar o número de sílabas da palavra, 

inverter a ordem das sílabas na palavra em questão, adicionar ou excluir sílabas, além 

de produzir palavras que iniciem ou terminem com a sílaba inicial ou final de outra 

palavra (Lamprecht & al., 2009). Liberman et al. (1974), Fox e Routh (1975) e 

Treiman e Baron (1981) mostram que as crianças apresentam bons resultados em 

tarefas de segmentação silábica desde os 3 anos de idade. Quando se observam 

dificuldades, verifica-se que estas se prendem predominantemente com o formato da 

sílaba testada, com a localização da sílaba na palavra, com a extensão da palavra que 
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integra a sílaba alvo ou com a complexidade da tarefa usada (Schreuder & Bon, 1989; 

Afonso, 2008; Vicente, 2009; Afonso & Freitas, 2010; Alves, Castro & Correia, 2010; 

Castelo, Freitas & Miguens, 2010; Rios, 2010; Castro, Alves & Correia, em prep.).  

 

A consciência dos constituintes silábicos (Ataque, Rima, Núcleo e Coda) remete 

para o conhecimento que a criança adquire acerca das unidades que compõem a 

estrutura interna das sílabas (Treinam & Zukowski, 1991; Sanchez & Gordillo, 2006). 

Assim, esta capacidade permite identificar e manipular, de uma forma consciente, 

divisões no interior das sílabas, maiores do que os fonemas (ibidem). No que respeita 

as idades de aquisição desta competência, Treiman e Zukowski (1996) referem que as 

crianças entre os 5 e os 6 anos são capazes de realizar operações com constituintes 

intrassilábicos. Segundo Treiman e Zukowski (1991), as tarefas de identificação de 

Ataque e de Rima são mais simples do que as tarefas de identificação de Coda. 

Complementarmente, segundo Afonso (2008), as tarefas de identificação de Ataque 

simples são mais fáceis do que as tarefas de identificação de Ataque ramificado. 

 

Por se tratar do alvo do presente estudo, prossegue-se, na secção 2.3. com uma 

descrição mais detalhada deste sub-nível de consciência segmental. 

 

2.3. Consciência segmental 

Com base no papel dos aspectos fonéticos, recorrentemente apontado na 

literatura (Clements, 1990; Pierrehumbet, 1990), quer no âmbito das propriedades que 

caracterizam a fonologia das línguas naturais, quer no âmbito da construção do 
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conhecimento fonológico e do desenvolvimento fonológico, e assumindo o papel 

destas propriedades na maturação do conhecimento metafonológico, apresentam-se, 

nesta secção, os aspectos fonéticos e fonológicos subjacentes à emergência e ao 

desenvolvimento da consciência segmental, objecto de estudo do presente trabalho.  

Compete aos sistemas sensório-motores, nomeadamente visuais e auditivos, 

alimentarem as representações mentais com material fonético pertinente (acústico e 

articulatório), a fim de dotar o indivíduo dos instrumentos necessários ao seu 

desempenho articulatório (a par da produção fonológica), auditivo (a par da percepção 

fonológica) e reflexivo (consciência segmental).  

 

Consciência fonoarticulatória 

Em 1979, alguns estudos provenientes do grupo de investigadores de Bruxelas 

começam a debruçar-se sobre os aspectos fonéticos enquanto objecto das reflexões 

explícitas manifestadas por sujeitos alfabetizados. Destacam-se o estudo de Alegría e 

Morais (1979), sobre desenvolvimento da capacidade dos sujeitos em proceder ao 

estabelecimento de relações entre propriedades fonéticas e análises conscientes da 

palavra falada e escrita, e o de Morais et al. (1979), sobre a emergência autónoma, ou 

desencadeada, de reflexão sobre os aspectos fónicos da língua. 

Para Morais, Alegría e Content (1987:427), “phonetic awareness is awareness of 

speech as a sequence of phonetic segments, i.e., the minimal units of expression which 

are relevant for perceptual differentation”, dando-se, assim, destaque às propriedades 

fonéticas (articulatórias e acústicas).  Para estes autores, a consciência dos fones 

assemelha-se a uma imagem mental das propriedades físicas dos segmentos, 
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contrariamente à consciência dos fonemas, que remete para uma representação dos 

segmentos em termos do seu significado linguístico. 

Para Adams et al. (1998/2006), os segmentos distinguem-se melhor pelas suas 

características articulatórias do que pelas acústicas. Assim sendo, é imprescindível que 

as crianças sejam sensíveis à forma como a sua boca e a sua língua se posicionam e se 

modificam em cada som articulado (Lamprecht & al., 2009). Wise, Ring e Olson 

(1999) e Santos (2009) designa a capacidade responsável pela captação das 

características ariculatórias dos sons da fala de consciência fonoarticulatória45. Esta 

subentende a capacidade de distinguir os diferentes pontos e modos de articulação dos 

segmentos, isto é, de perceber que os sons são modificados de acordo com a posição 

dos seus articuladores. Consciência fonoarticulatória consiste, portanto, na capacidade 

de o indivíduo reflectir sobre os sons e os gestos motores orais. Essa capacidade 

constitui um pré-requisito importante não somente para o desenvolvimento da 

produção e da percepção dos sons, mas também para a aprendizagem do código 

alfabético (Lamprecht & al., 2009). 

Segundo McGuiness (2006), Godard (2007) e Lamprecht et al. (2009), a 

consciência fonoarticulatória pode manifestar-se de forma implícita ou explícita. 

Implicitamente, é encarada como uma sensibilidade aos actos fonoarticulatórios 

através da qual o sujeito executa tarefas sem necessariamente operar de forma 

consciente; é algo involuntário ou automático. Ao mostrar a fotografia de uma boca 

com um determinado ponto de articulação, por exemplo, e solicitando a uma criança 

de 4 anos que diga uma palavra que comece com aquele movimento, esta, a partir da 

imitação do gesto articulatório representado, consegue geralmente reproduzir 
                                                
45 Godard (2007) denomina como consciência articulatória a capacidade de reflectir sobre as 
características articulatórias gerais, isto é, não necessariamente associadas aos sons da fala. 
Segundo Vidor-Souza (2009), a consciência articulatória constitui um pré-requisito da 
consciência fonoarticulatória. 
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fielmente o movimento (manifestação explícita da consciência fonoarticulatória), 

porém, poderá ainda apresentar dificuldades em evocar uma palavra cujo o primeiro 

segmento corresponda à configuração articulatória pretendida (McGuiness, 2006).  

A manifestação explícita da consciência fonoarticulatória, isto é, a capacidade de 

analisar conscientemente os gestos motores associados à fala, revela-se uma condição 

importante no processo de aquisição e de automatização dos sons da fala com vista ao 

posterior estabelecimento de relações entre os sons e as letras que subjazem à 

aprendizagem do sistema de escrita alfabética, já que o gesto constitui um mecanismo 

mediador entre os aspectos físicos e mentais da fala (Lamprecht & al., 2009).  

Vidor-Souza (2009) refere que a consciência fonoarticulatória constitui um pré-

requisito à consciência segmental, enquanto Oliveira (2003) a assume como parte 

integrante da consciência segmental, a qual remete, segundo esta autora, para a 

identificação precisa dos segmentos.  

 

Consciência segmental 

Para a designação do nível de consciência relativo aos sons da fala, a literatura 

recorre ora ao uso da expressão consciência fonémica, ora ao uso da expressão 

consciência segmental, pelo que importa ilustrar as diferenças entre ambas.  

Em 1987, Morais, Alegría e Content distinguem entre consciência de fones e 

consciência de fonemas. Para este autores, a fala está associada a uma sequência de 

unidades fonéticas (fones ou segmentos fonéticos) e fonémicas (fonemas ou 

segmentos fonológicos), às quais se pode atribuir a designação geral e neutra de 

segmentos. Morais (2003) refere que os segmentos fonéticos e fonológicos diferem 

principalmente em termos do grau de abstração. Os segmentos fonéticos ou fones são 

processados numa base perceptiva (“à superfície”), a partir das suas realizações 
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fonéticas, enquanto os fonemas são processados numa base cognitiva, já que 

pressupõem a capacidade de o sujeito categorizar propriedades fonológicas. Para 

Morais, Alegría e Content (1987:427), “The analysis of speech into segments that is 

observed in kindergarteners or is elicited by former experiences with alphabetic 

material probably occurs at the surface level, i.e. at the phonetic rather than 

phonemic level.”. Contudo, a maioria dos autores não discrimina esta diferença e usa a 

expressão consciência fonémica de modo genérico ou assumindo que as unidades 

observadas são sempre de natureza fonémica, uma vez que é o estudo da consciência 

fonémica, e não o da consciência fonética, que mais prende o interesse dos 

investigadores dada a relação entre estas unidades e a aprendizagem do código 

alfabético (o sujeito deve ser capaz de reflectir conscientemente sobre as oposições 

distintivas, isto é, significativas, e não apenas sobre os valores fonéticos dos 

segmentos (Ehri & Wilce, 1980; Morais, Alegría & Content, 1987; Adams & al., 

1998/2006)).  

As metodologias habitualmente utilizadas para a avaliação deste nível de 

consciência linguística nem sempre permitem claramente identificar a natureza da 

unidade testada e o processamento realizado. A natureza das respostas dos sujeitos nas 

tarefas testadas dificilmente permite discriminar entre o recurso a propriedades 

fonéticas ou a representações fonémicas (geralmente, a testagem é feita por meio de 

unidades fonéticas e/ou ortográficas) (Ehri & Wilce, 1980; Snowling, Smith & 

Thomas, 1994; Bourassa & Treiman, 2001; Carroll & al., 2003; Veloso, 2003; Paiva, 

2009; Carvalho, 2012; Castelo, 2012). Estes fenómenos têm motivado a diversidade 

dos termos empregues na literatura para a designação das unidades testadas, (fonema, 
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fone, som e outros). Por esta razão, no presente estudo, empregam-se os termos 

segmento e consciência segmental, dada a sua maior abrangência46.  

De acordo com Freitas (2004c:182), a consciência fonémica supõe a “(...) 

capacidade de dividir as palavras em fonemas, ou seja, nas menores unidades de som 

que podem mudar o significado de uma palavra.”. Cabe, portanto, à consciência 

fonémica camuflar as diferenças fonéticas que não sejam pertinentes numa dada língua 

(Morais, Alegría & Content, 1987), supondo assim  a capacidade de processar 

unidades sonoras com carácter distintivo na língua (Nesdale, Herriman & Tunmer, 

1984; Morais, Alegría, & Content, 1987; Treiman & Zukowski, 1991; Seymour & 

Evans, 1994; Freitas, 2004a, 2004c; Gillon, 2004; Lamprecht & al., 2009). Em suma, a 

consciência fonémica permite à criança perceber que as palavras são constituídas por 

fonemas, determinantes na construção do nível lexical das palavras (Yopp & Yopp, 

2000). O indivíduo com este tipo de consciência fonológica é capaz de isolar os 

segmentos que compõem uma palavra, juntar segmentos de modo a formar uma 

palavra, identificar e produzir palavras que acabam ou terminam com o mesmo 

segmento, excluir segmentos de uma palavra para formar outras palavras existentes na 

língua, entre outras capacidades, independentemente da natureza dos instrumentos a 

que recorre (fonema, grafema ou outro47) para a execução da tarefa proposta (Morais, 

Alegría & Content, 1987; Veloso 2003; Lamprecht & al., 2009; Castelo 2012). 

                                                
46 Tal opção não invalida, contudo, a fidelidade às expressões originais empregues pelos 
autores citados ao longo da revisão bibliográfica. 
47 Embora se espere que, à medida que vão analisando a relação entre o impresso e o oral, as 
crianças comecem a tomar consciência de que as letras correspondem a segmentos 
fonológicos (de que as letras são grafemas), admite-se a hipótese de algumas, menos 
experientes no processo de alfabetização, ainda assumirem algumas letras enquanto meros 
pictogramas (Baptista, Viana & Barbeiro, 2011). Sobre este assunto, mais detalhes são 
fornecidos no capítulo 3. 



 

 77 

Para Castelo (2012:27), a consciência fonológica analítica supõe a “capacidade 

de identificar, analisar e manipular estruturas e processos fonológicos, de modo 

controlado e analítico, através do recurso a representações conscientes das unidades a 

identificar ou manipular”, podendo o seu desenvolvimento ser provocado pelo treino 

em tarefas específicas (e.g. aprendizagem da leitura) e a sua manifestação 

frequentemente dissociada de objetivos comunicativos imediatos (…).”. Considerando 

que esta definição se aplica a todos os níveis fonológicos e sabendo que o presente 

trabalho está focado na unidade segmento, assume-se que a definição proposta Castelo 

é aplicável ao domínio segmental. 

 

Desenvolvimento da consciência segmental 

A manifestação de dificuldades de consciência silábica pressupõe dificuldades 

mais acentuadas de consciência segmental, mas o contrário não ocorre 

necessariamente (Sim-Sim, Duarte & Ferraz, 1997; Stackhouse, 1997; Chard & 

Dickson, 1999; Salles, 1999; Alves, Castro & Correia, 2010; Rios, 2010; Castro, 

Alves & Correia, em prep.). Defior (1998) refere que a emergência da consciência 

segmental se desenvolve a partir da representação de unidades silábicas até chegar a 

um processo de diferenciação que possibilita o processamento de unidades fonéticas 

com valor distintivo.  

Segundo Morais (1997) e Valente e Alves Martins (2004), por se tratar de uma 

unidade abstracta, o fonema apresenta uma análise mais complexa e, por isso, o seu 

processamento subentende um maior grau de dificuldade comparativamente à 

consciência da sílaba e das unidades intrassilábicas, emergindo, portanto, mais tarde. 

Sabe-se ainda que, apesar de o input acústico estar disponível desde o início e ser 

processado automaticamente no desenvolvimento fonológico, o mesmo não acontece 
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no domínio da consciência segmental. Com efeito, na fase pré-escolar, a criança 

adquire o seu inventário fonológico (representações inconscientes) e desenvolve, 

concomitantemente, níveis e desempenhos mais elementares da sua consciência 

fonológica (Morais & Kolinsky, 1994), ingressando na escola com o seu 

desenvolvimento fonológico terminado (ou em fase terminal) e com uma considerável 

capacidade de reflexão fonológica (Lamprecht & al., 2009) mas não no domínio 

segmental. 

Para Morais, Alegría e Content (1987), a emergência de representações 

segmentais conscientes supõe o desenvolvimento prévio de habilidades de análise dos 

segmentos48, a fim de promover a posteriori a capacidade de manipulação de fonemas. 

Em termos cognitivos, a manipulação de segmentos subentende não só a capacidade 

de analisar a estrutura segmental das palavras como também a capacidade de 

memorizar e de sintetizar essas unidades (Paulino, 2009). À entrada para a escola, a 

criança tem de ter desenvolvida a noção de que as palavras são constituídas por sílabas 

e de que estas, por sua vez, são formadas por segmentos já que, para aprender a ler e a 

escrever num sistema de escrita alfabética, é imprescindível compreender que a língua, 

na sua forma oral, é constituída por unidades linguísticas mínimas – os fonemas – e 

que os caracteres do alfabeto representam, na escrita, tais unidades (Morais, Alegría & 

Content, 1987; Silva, 1997). De acordo com Morais, Alegría e Content (1987), o 

domínio de um sistema de escrita alfabética supõe a passagem de uma representação 

consciente de fones para uma representação conscientes de fonemas. 

 

                                                
48 Segundo estes autores, a capacidade de analisar holisticamente os segmentos pode 
desenvolver-se independentemente da aprendizagem do sistema de escrita alfabética. Hulme, 
Caravolas, Malkova e Brigstocke (2005) referem que a emergência da consciência segmental 
não constitui apenas uma consequência da relação segmento-grafema. Contudo, até ao início 
da aprendizagem do princípio alfabético, nem todas as crianças são sensíveis à existência de 
um nível segmental (Goswami & Bryant, 1990).  
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2.4. Interferência de propriedades segmentais em tarefas de processamento 

metassegmental 

Para Treiman et al. (1998:2), “Given the role of phonemic awareness in learning 

to read and spell, it is important to examine the linguistic factors that influence 

children’s performance on phonemic awareness tasks.”. Com efeito, alguns estudos 

têm mostrado a influência das propriedades fonológicas dos estímulos no desempenho 

de tarefas de consciência fonológica (Schreuder & Bon, 1989; Treiman & al., 1998; 

Alves, Castro & Correia, 2010; Rios, 2010; Castro, Alves & Correia, em prep.), tanto 

ao nível da sílaba em tarefas de consciência silábica (Schreuder & Bon, 1989; Treiman 

& Weatherston, 1992;  Stahl & Murray, 1994; McBride-Chang, 1995; Veloso, 2003; 

Afonso, 2008; Vicente, 2009; Afonso & Freitas, 2010; Alves, Castro & Correia, 2010; 

Alves & Lacão, 2010; Rios, 2010; Castro, Alves & Correia, em prep.), como ao nível 

da sílaba em tarefas de consciência segmental (Treiman, 1985; Bruck & Treiman, 

1990), como ao nível do segmento em tarefas de consciência segmental (Zhurova, 

1963/1964; Garnica, 1973; Eimas, 1975; Skjelfjord, 1976; Marsh & Mineo, 1977; 

Treiman & Baron, 1981; Content, 1985; Content & al., 1986; Lundberg, Frost & 

Peterson, 1988; Byrne & Fielding-Barnsley, 1990; McBride-Chang, 1995; Treiman & 

al., 1998; Veloso, 2003; Vidor-Souza, 2009; Alves, Castro & Correia, 2010; Alves, 

Faria & Freitas, 2010; Castro, Alves & Correia, em prep.). Apesar de escassos, alguns 

trabalhos debruçam-se sobre o efeito de propriedades como o vozeamento, o ponto e o 

modo de articulação em tarefas de consciência segmental.  

Numa das experiências desenvolvidas por Treiman et al. (1998), os autores 

mostram que os sujeitos apresentam dificuldades em processar pares com segmentos 

distintos em termos do vozeamento, tal como já demonstrado por Eimas (1975), ou 

simultaneamente distintos em termos do vozeamento e do PA. O seu desempenho 
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piora mediante a distinção exclusiva pelo vozeamento49, já que, segundo os autores, 

“preschoolers and kindergartners were more likely to mistakenly judge (...) when the 

initial phoneme of the syllable differed from the target only in voicing (e.g., /t/ for the 

target /d/) than when it differed in place of articulation (e.g., /b/-/d/) or in both place 

and voicing (e.g., /p/-/d/).” (Treiman & al., 1998:2). Num estudo sobre consciência 

fonoarticulatória, Vidor-Souza (2009) constata que os sujeitos apresentam mais 

facilidade em reconhecer padrões articulatórios que caracterizam segmentos anteriores 

do que segmentos posteriores50, o que, segundo a autora, constitui um preditor 

favorável à emergência e ao desenvolvimento da tomada de consciência desses 

segmentos51. 

Quanto ao efeito das classes do MA em tarefas de consciência segmental, a 

maioria dos estudos descreve um efeito promotor das fricativas e despromotor das 

oclusivas, contudo, McBride-Chang (1995), Treiman e Baron (1981), Treiman e 

Weatherston (1992) referem que nem todos observam a mesma tendência. Para 

Treiman et al. (1998:21) “One might argue that the initial attainment of phoneme 

identity is easier for fricatives than for stops, but that the difference disappears once 

children have achieved some understanding of the concept.” 52. Enquanto tal não 

sucede, Treiman e Baron (1981), Content et al. (1986) e McBride-Chang (1995) 
                                                
49 Segundo Veloso (1997), o vozeamento constitui uma propriedade complexa em termos das 
propriedades acústicas que o indiciam. Para mais detalhes sobre o efeito do contraste [±voz] 
nos domínios do desenvolvimento consonântico e da alfabetização, consulte-se, 
respectivamente as secções 1.2 (do capítulo 1) e 3.4 (do capítulo 3). 
50 Para mais detalhes sobre o efeito dos contrastes de PA no domínio do desenvolvimento 
consonântico, consulte-se a secção 1.2 (do capítulo 1). 

51 Nesse estudo, as crianças têm de fazer corresponder gestos articulatórios, representados 
fotograficamente, a segmentos do PB. 

52 Pelo referido motivo, numa das experiências desenvolvidas por Treiman e Baron (1981, 
experiência 3) e por Treiman e Weatherston (1992), não se verificam melhores resultados das 
fricativas e dos segmentos contínuos, em geral, comparativamente às oclusivas e, num sentido 
mais vasto, aos segmentos não contínuos. 
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verificam que as crianças identificam mais facilmente segmentos fricativos do que 

segmentos oclusivos, especialmente na periferia esquerda de palavra. Para Treiman et 

al. (1998:7), “The fact that fricatives can be pronounced in isolation may make it 

easier for children to identify them as separate units.”. Em congruência com este 

ponto de vista, Liberman et al. (1967) referem que as fricativas proporcionam 

representações acústicas mais robustas no sentido em que, considerando os seus 

diversos contextos linguísticos de ocorrência, as suas características permanecem mais 

constantes do que as das oclusivas53, o que, segundo Treiman et al. (1998), deveria 

facilitar a consciencialização das fricativas, isto é, a sua conceptualização enquanto 

identidade fonémica. Brady (1997) refere que são numerosos os autores que defendem 

que a presença de oclusivas dificulta o desempenho da consciência segmental. Um 

estudo desenvolvido por Byrne e Fielding-Barnsley (1990) mostra que as crianças têm 

mais facilidade em tomar consciência de segmentos fricativos do que de segmentos 

oclusivos, já que, segundo estes autores, “Children’s phonological awareness of 

continuants (i.e., fricatives and other sounds that can be pronounced in isolation) offer 

an easier point of entry for identity training54 than do stops and that stops may require 

special attention.” (Byrne & Fielding-Barnsley, 1990:811). Marsh e Mineo (1977) 

referem que crianças com 5 anos detectam com mais facilidade consoantes contínuas, 

melhorando se forem fricativas, do que segmentos não contínuos, piorando se forem 

oclusivas. Para Content (1985), a emergência precoce da consciência do contraste 

fricativas/oclusivas reflecte a importância das propriedades fonéticas (acústico-

perceptivas e articulatórias) que esses segmentos transportam. Com efeito, 

                                                
53 Segundo Stevens (1998), os sinais acústicos acústicos que caracterizam as oclusivas são 
mais breves, menos estáveis e menos consistentes, enquanto os das fricativas são mais 
extensos, mais estacionários e menos dependentes do contexto. 
54 Para Lundberg, Frost e Peterson (1988), em programas de estimulação, as oclusivas devem 
ser evitadas e as fricativas, segundo Treiman et al. (1998), priorizadas. 
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contrariamente às fricativas, a produção articulatória de oclusivas é geralmente 

caracterizada pela sua fraca ou nula existência sonora55 (Delgado-Martins, 2002), 

desfavorecendo, assim, a robustez das propriedades segmentais associadas às 

oclusivas, adquiridas ao longo do desenvolvimento segmental, prejudicando, por 

conseguinte, a consciencialização das propriedades que caracterizam esta classe mas 

favorecendo a processamento do contraste fricativas/oclusivas. Segundo Garnica 

(1973) e Treiman (1985), quanto maior a distância entre as oposições segmentais, 

melhor é o processamento segmental e metassegmental, daí, para Garnica (973), 

emergir precocemente a capacidade metafonológica de processar contrastes como o 

fricativas/oclusivas ou ainda como o soantes/obstruintes. Além de verificar se estas 

classes (des)favorecem o desempenho dos sujeitos e se a competição entre elas, ou 

entre algumas das suas propriedades, interfere positiva ou negativamente no 

desempenho de uma tarefa de consciência segmental (de identificação/detecção de 

segmento-alvo), Treiman et al. (1998) partilham da mesma opinião que Garnica 

(1973) e Treiman (1985) ao referirem que, independentemente das diferenças 

qualitativas, quanto menos são os valores de traços que diferem entre os pares 

mínimos testados (diferença quantitativa), maior é a dificuldade em processar as 

diferenças que subjazem a esses pares56.  

No quadro 7, apresenta-se uma síntese das propriedades segmentais com 

interferência no desempenho da consciência segmental, descritas ao longo da presente 

secção. 
                                                
55 Segundo Delgado-Martins (2002), o sinal acústico associado às oclusivas pode decorrer 
exclusivamente dos segmentos adjacentes. Além disso, esta classe também apresenta índices 
acústicos de menores duração e intensidade (Veloso, 1997; Delgado-Martins, 2002). 

56 Para mais detalhes sobre o efeito da qualidade e da quantidade de traços distintivos 
presentes numa tarefa de discriminação segmental, nos domínios do desenvolvimento 
consonântico e da alfabetização, consulte-se, respectivamente as secções 1.2 (do capítulo 1) e 
3.4 (do capítulo 3). 
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Quadro 7 - Interferências de propriedades segmentais na consciência segmental 

Propriedades 
segmentais 

Favorável Desfavorável Observações gerais 

do MA 

 contínuos (isoladamente) 
 (Byrne & Fielding-Barnsley, 1990;  
.Marsh & Mineo, 1977) 
 
 fricativas (isoladamente) 
 (Marsh & Mineo, 1977;              
.Treiman & Baron, 1981;        
.Content & al.,1986; 
.Byrne & Fielding-Barnsley, 1990; 
.McBride-Chang, 1995) 

 
 

 fricativas/oclusivas (em competição) 
 (Content, 1985) 
 
 fricativas/oclusivas 
 (Garnica, 1973) 
 
 soantes/obstruintes 
 (Garnica, 1973) 

não contínuos (isoladamente) 
(Byrne & Fielding-Barnsley, 1990; 
Marsh & Mineo, 1977) 
 
oclusivas (isoladamente) 
(Marsh & Mineo, 1977;           
Treiman & Baron, 1981;          
Content & al.,1986; 
Byrne & Fielding-Barnsley, 1990; 
McBride-Chang, 1995;          
Delgado-Martins, 2002) 
 
fricativas/oclusivas (em competição) 
(Content, 1985) 

O número reduzido de 
valores de propriedades  
que opõem pares mínimos 
desfavorece o desempenho 
da consciência segmental     
(Garnica, 1973;  
Treiman, 1985;    
Treiman & al., 1998) 

do PA 

anteriores (isoladamente) 
(Vidor-Souza, 2009) 
 
anteriores/posteriores (em competi.) 
(Treiman & al., 1998) 

posteriores (isoladamente) 
(Vidor-Souza, 2009) 

do 
vozeamento 

 vozeado/não vozeado (em competição) 
(Eimas, 1975;                       
Treiman & al., 1998) 

 

2.5. Metodologias de investigação associadas ao estudo do conhecimento 

metassegmental 

Segundo Veloso (2003, 2010), tanto os dados provenientes da língua-E como os 

dados resultantes de operações metafonológicas e os relativos às primeiras produções 

escritas são úteis à caracterização da língua-I. Com efeito, diversos autores inferem 

que estes dados constituem uma das vias de acesso à gramática dos sujeitos no sentido 

em que os desempenhos fonológicos (produtos da língua-E) provêm de um 

conhecimento implícito e no sentido em que os desempenhos metafonológicos visam a 

explicitação de um conhecimento da língua (Cazden, 1976; Read, 1978; Berthoud-

Papandropoulou, 1980; Brédart & Rondal, 1982; Van Kleeck, 1982; Pratt & Grieve, 

1984a, 1984b; Tunmer & Herriman, 1984; Gombert, 1990; Treiman, 1998; Edwards & 

Kirkpatrick, 1999; Veloso, 2003, 2010).  
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Para observação de desempenhos metafonológicos, diversas tarefas são 

comummente utilizadas. O quadro 8 expõe uma compilação de tarefas para avaliação 

da consciência segmental, apresentada por Veloso (2003). 

Quadro 8 - Síntese de tarefas metassegmentais (Veloso, 2003:175-176, adaptado de Catts, 
Wilcox, Wood-Jackson, Larrivee & Scott, 1997:48-52) 

TAREFA DEFINIÇÃO/DESCRIÇÃO 

SEGMENTAÇÃO FONÉMICA                                                                     . 
(“PHONEME SEGMENTATION”) 

Batimento        
(“Tapping”) 

O sujeito produz tantos batimentos (com um objecto sobre 
uma superfície, as palmas das mãos, etc.) quanto aos sons 
identificados numa palavra. 

Contagem      
(“Counting”) 

O sujeito conta explicitamente os sons identificados numa 
palavra ou diz se a palavra tem ou não o número de sons 
indicado pelo experimentador. 

Exemplos          
(“Tokens”) 

O sujeito exemplifica certos sons produzindo palavras que os 
contenham. 

Reprodução linear            . 
(“Say Sounds”) 

O sujeito produz os sons da palavra destacando-os, um a um, 
da ordem linear respectiva ou, a pedido do experimentador e 
de acordo com as indicações explícitas deste, produz um ou 
vários dos sons da palavra. 

Apagamento   
(“Deletion”) 

O sujeito produz uma palavra elidindo um dos seus sons ou 
identifica um dos sons retirados de uma palavra. 

Adição             
(“Adittion”) 

O sujeito pronuncia uma sílaba ou uma palavra acrescentando 
determinado som a um estímulo apresentado pelo 
experimentador. 

Inversão          
(“Reversal”) 

O sujeito pronuncia a palavra invertendo a ordem dos sons. 

Transposição 
(“Metathesis”) 

O sujeito repete uma sequência de duas palavras trocando 
entre elas os respectivos sons iniciais ou corrige uma 
sequência submetida a uma troca desse tipo. 

Substituição 
(“Substitution”) 

O sujeito repete a palavra depois de substituir determinado 
som por outro (ambos explicitamente indicados pelo 
experimentador). 

“Pig Latin” O sujeito repete a palavra transpondo para o final desta o som 
inicial e acrescentando-lhe um ditongo como [ej]. 

Escrita inventada              . 
(“Invented Spelling”) 

O sujeito escreve, o melhor que souber, uma palavra 
apresentada por via oral-segmental. 

RECONSTITUIÇÃO DA ORDEM LINEAR DOS FONEMAS                  . 
(“PHONEME BLENDING”) 

Reconstituição 
(“Synthesis”) 

O sujeito reagrupa uma série de sons apresentados 
separadamente por forma a reconstituir uma palavra da língua 
ou diz se determinada palavra é composta ou não por uma 
série de sons apresentados isoladamente. 



 

 85 

COMPARAÇÃO DE SONS                                                                                     . 
(“SOUND COMPARISON”) 

Igual/Diferente 
(“Same/Different”) 

O sujeito diz se as das palavras de um par léxico apresentado 
começam, terminam ou partilham (ou não) determinado som. 

Comparação com modelo  
(“Match-to-Sample”) 

O sujeito, confrontado com uma palavra, deve escolher, de 
uma lista de palavra, qual/quais começa(m), termina(m) ou 
partilha(m) de um mesmo som; de três palavras, o sujeito 
deve escolher duas que começam com o mesmo fonema; o 
sujeito deve escolher, perante imagens apresentadas 
visualmente, objectos cujos nomes começam pelos mesmos 
fonemas. 

Exclusão de um diferente 
(“Oddity”) 

De três (ou mais) palavras, o sujeito deve rejeitar a que não 
começa, não termina ou não partilha o mesmo fonema. 

Detecção de som               . 
(“Sound Detection”) 

O sujeito deve dizer se uma palavra contém determinado som 
ou se um som-alvo se encontra no primeiro ou no último 
ponto segmental da palavra. 

Aliteração  
(“Alliteration”) 

O sujeito deve dizer uma palavra que comece com 
determinado som, de acordo com as instruções explícitas do 
experimentador, ou que comece pelo mesmo som com que 
começa uma palavra previamente apresentada. 

 

Nesse quadro, é possível encontrar três grandes grupos de tarefas, entre elas a 

segmentação fonémica (Phoneme Segmentation), a reconstituição da ordem linear dos 

fonemas (Phoneme Blending) e a comparação de sons (Sound Comparision). Dos três 

grupos referidos, as tarefas de reconstituição da ordem linear dos fonemas (Phoneme 

Blending) são geralmente as que mais precocemente apresentam algum sucesso, já que 

as outras parecem ser mais difíceis (Chard & Dickson, 1999; Sim-Sim, 2001). A 

maioria das tarefas de comparação de sons (Sound Comparision) foca-se num único 

alvo da sequência segmental testada, contrariamente às tarefas de segmentação 

(Phoneme Segmentation). 

Diversos estudos desenvolvidos no domínio (meta)segmental (em tarefas de 

consciência fonológica, de leitura e de escrita, ou outras) recorrem a pseudopalavras, a 

fim de garantir a não influência do conhecimento lexical no desempenho dos 
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sujeitos57. Ainda que se assuma um maior esforço associado ao processamento das 

pseudopalavras (Moojen, 2009), estas não apresentam correspondências lexicais, 

impedindo, assim, a interferência de aspectos visuais (gráficos) e ortográficos (regras 

contextuais, aspectos etimológicos etc.), semânticos ou outros (Grainger & al., 2003). 

Quanto ao uso de palavras, diversos autores referem que os efeitos de frequência de 

ocorrência das mesmas são relevantes no mapeamento e na gestão do conhecimento 

linguístico e fonológico, tratando-se, por isso, de um critério a controlar na construção 

de estudos experimentais (Perfetti & Hogaboam, 1975; Garnham, 1985; Garrett, 2001; 

Pierrehumbert, 2001; Bybee, 2002; Cristófaro Silva, 2003, 2005). 

Sabendo que os sujeitos demonstram diferentes tipos de processamento 

associados ao desempenho da sua consciência fonológica e que a observação de 

processamentos online e offline permite a distinção entre processamento linguístico 

automático e não automático, assume-se que a identificação de processamentos 

(meta)fonológicos automáticos e não automáticos contribui para evolução 

epistemológica da consciência fonológica. Reportando esta questão aos métodos 

experimentais actualmente utilizados, sabe-se, por exemplo, que o registo do 

movimentos do olhos em tarefas de leitura (eyetracking) garante a observação de um 

processamento online, já que o registo é feito em tempo real, ou seja, é feito aquando 

da apresentação do estímulo, sendo, por isso, relativo ao seu processamento imediato. 

O tempo de latência que decorre entre a apresentação dos estímulos e a resposta 

fornecida pelo sujeito, isto é, entre o processamento online e o processamento offline, 

designa-se tempo de reacção (TR). Para Frauenfelder (1991), Shapiro, Swinney e 

Borsky (1998) e Posner (2005), o TR constitui um indicador do grau de dificuldade 
                                                
57 Num estudo desenvolvido com palavras de baixa e de alta frequência, Gierut e Dale (2007) 
observam menos interferências e melhores desempenhos dos sujeitos face a estímulos de baixa 
frequência, tanto na modalidade oral como na modalidade escrita. 
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associado ao processamento de um determinado estímulo. Para Faria (2005), os TR 

revelam o grau de complexidade de um estímulo apresentado e/ou o grau de 

complexidade das operações cognitivas inerentes ao seu processamento. Segundo 

Fawcett e Nicolson (1999:78), o processamento automático consiste num “(...) mode 

of processing that is executed rapidly, is free from demands on processing capacity, is 

not subject to voluntary control and is not susceptible to interruption by competing 

activity that interferes in the same domain.”. É com base nestes argumentos que 

Velmans (1999) lembra que o processamento linguístico humano é aferido a partir de 

medidas de desempenho, de TR’s e de outras técnicas afins. A observação conjunta do 

sucesso na realização da tarefa e do TR permite a identificação das propriedades que 

mais dificultam o processamento dos estímulos apresentados e a identificação de 

processamentos linguísticos automáticos e não automáticos. Assim, (i) percentagens 

de sucesso baixas associadas a um TR baixo revelam maior complexidade do estímulo 

e processamento automático; (ii) percentagens de sucesso baixas associadas a um TR 

alto revelam maior complexidade do estímulo e processamento não automático; (iii) 

percentagens de sucesso altas associadas a um TR alto revelam menor complexidade 

do estímulo e processamento não automático; (iv) percentagens de sucesso altas 

associadas a um TR baixo revelam menor complexidade do estímulo e processamento 

automático. Apesar de constituir uma técnica experimental mais recorrente na área da 

(neuro)psicologia do que na da linguagem, os TR também têm sido utilizados em 

alguns estudos para verificar o efeito das propriedades linguísticas em tarefas 

metafonológicas (no PE, consulte-se Afonso, 2008; Afonso & Freitas, 2010: Vicente, 

2009; Alves, Faria & Freitas, 2010), em tarefas de percepção (Pisoni & Tash, 1974), 

em tarefas de leitura (Luegi, 2006) e em tarefas que relacionem a leitura e/ou a escrita 

com a consciência fonológica (Pinheiro, 2001; Pinheiro & Rothe-Neves, 2001; 
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Martins, 2010), demonstrando que quanto maior o TR,  mais esforço está associado ao 

processamento efectuado, não subentendendo, necessariamente, insucesso na 

execução das tarefas. 
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CAPÍTULO 3 – Consciência segmental e alfabetização  

3.1. Alfabetização e cognição 

Segundo Castro-Caldas (2005), a programação biológica tem os seus tempos de 

aplicação e não vai além deles. Segundo este autor, a expressão períodos sensíveis 

remete para intervalos de tempo em que a “janela da oportunidade” se encontra aberta. 

Esse período termina precisamente no início da idade escolar, por volta dos sete anos. 

Para Castro-Caldas, a tentativa de prolongar artificialmente esses períodos é pouco 

produtiva, pois, nessa altura, a “janela” já se encontra fechada. A escola surge 

naturalmente nessa fase para promover a passagem à fase seguinte, a da 

aprendizagem, sobretudo da língua escrita. A natureza viabiliza apenas o 

conhecimento da língua oral. A escrita consiste numa aprendizagem cultural e, como 

tal, não está contemplada na programação biológica, o que parece justificar o emprego 

do termo aprendizagem por oposição ao termo aquisição.  

A aprendizagem da modalidade escrita da linguagem constitui uma verdadeira 

revolução no cérebro, pois subentende a capacidade de analisar a própria língua oral, 

adquirida espontânea e naturalmente. Esta nova etapa remete para uma a assimilação 

de um novo tipo de representações linguísticas, ou seja, a representação gráfica das 

sequências sonoras. Apesar de este conhecimento poder iniciar-se autonomamente, a 

sua prossecução e o seu desenvolvimento dependem, principalmente, do ensino 

formal. Esta instrução promove a reflexão sobre a língua e facilita a tomada de 

consciência das unidades e das estruturas que compõem a língua. O sujeito passa a 

dispor de instrumentos concretos e materiais, provenientes do seu conhecimento 

ortográfico, que facilitam, inclusive, o acesso ao conhecimento linguístico (Castro-

Caldas, 2005). 
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Segundo Scliar-Cabral (2011), são duas as razões biopsicossociais que estão na 

base da indissociabilidade entre alfabetização e cognição: (i) uma que defende que os 

seres humanos não são neurogeneticamente programados para a aprendizagem da 

linguagem escrita contrariamente ao que acontece com as línguas naturais; (ii) outra, 

de ordem epigenética, que subentende mudanças genéticas de longo prazo decorrentes 

da pré-disposição humana em adaptar e desenvolver ferramentas e técnicas que 

satisfaçam mais imediatamente as suas necessidades (básicas, pelo menos), 

desencadeando assim competências não inatas, tais como a aprendizagem, que 

emergem por meio de processos de plasticidade neuronal. A escrita surge então para 

responder a necessidades psicossociais e o seu subsequente aperfeiçoamento produz 

mudanças significativas na evolução do ser humano, resultantes de processos 

endógenos (psicológicos e biológicos - genéticos e neurobiológicos) e exógenos 

(experiências (socio)ambientais) (Dehaene, 2007; Reis, Faísca & Petersson, 2011). 

Contrariamente ao processo de aquisição natural da linguagem oral, “os sistemas de 

escrita não são adquiridos espontânea e complusoriamente, mas sua aprendizagem 

ocorre no contexto de ensino sistemático, na maior parte das vezes, na escolar” 

(Scliar-Cabral, 2011:16). Com base nas evidências e nos requisitos cognitivos 

subjacentes ao processo de aprendizagem do código alfabético, alguns autores 

assumem até que a falta de treino limita ou, até, anula a emergência, o 

desenvolvimento ou a consolidação da competência alfabética (Dehaene, 2007; Reis, 

Faísca & Petersson, 2011). 

Scliar-Cabral (2011) refere ainda que a complexa aprendizagem dos sistemas 

alfabéticos (alfabetização) decorre de três tipos de articulação58, todas de natureza 

cognitiva: (i) “a articulação de unidades dotadas de significado”; (ii) a articulação de 
                                                
58 Termo utilizado pela autora, como equivalente, neste contexto, do conceito de gestão. 
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unidades sem significado que servem para distinguir os significados, sendo nos 

sistemas linguísticos orais, os fonemas, e, nos escritos, os grafemas; (iii) “a articulação 

dos traços, sendo nos sistemas linguísticos orais, os traços fonético-fonológicos” – 

pela forma como a fala é percebida, produzida ou mentalmente representada – “e, nos 

escritos, os traços que diferenciam as letras entre si” – pela forma como os neurónios 

da visão são programados para o processamento e representação dos sinais - (Scliar-

Cabral, 2011:16). A activação de tais operações desencadeia necessariamente 

processos metacognitivos (como a memória, por exemplo) e, por conseguinte, 

metalinguísticos, pelo que a alfabetização remete para reflexões conscientes sobre as 

unidades linguísticas da língua e sobre os traços que estabelecem diferenças entre as 

letras do alfabeto, proporcionando assim o seu reconhecimento (Bryant & Goswami, 

1987). A distinção entre a dimensão linguística e a dimensão física das letras é adiante 

explicitada, aquando da definição apresentada para os conceitos de grafema e de letra. 

 

3.2. Da consciência segmental à alfabetização ou da alfabetização à consciência 

segmental? 

Sobre a ordem de emergência subjacente à relação consciência segmental e 

alfabetização, Liberman et al. (1977) recordam que os dados disponíveis na literatura 

sobre esta matéria não são consensuais. Para estes autores, “Unfortunately, the nature 

of the connection is in doubt. On the one hand, the increase in ability to segment 

phonetically might result from the reading instruction that begins between five and six. 

Or, alternatively, it might be a manifestation of some kind of intellectual maturation.” 

(Liberman & al., 1977:212-213). 
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Para aprender a ler, as crianças precisam de saber que as letras transcrevem sons 

da fala e, para isso, precisam de apreender e amadurecer o carácter discreto e 

segmental da fala (ter a noção de que as frases são compostas por palavras, as palavras 

por sílabas e estas por segmentos), consolidando o seu conhecimento acerca das 

propriedades que compõem essas unidades (conhecimento fonológico), reflectindo 

sobre ele (consciência fonológica) e recuperando todas estas informações sempre que 

necessário (memória fonológica). Partindo deste pressuposto e fazendo uma leitura da 

revisão efectuada até então, à luz do tema do presente trabalho (consciência segmental 

e alfabetização), assume-se que as práticas conscientes sobre as unidades fonológicas 

que compõem a língua (até ao segmento) são determinantes no processo de 

aprendizagem da escrita alfabética (Morais & al., 1979; Morais, Alegría & Content, 

1987; Morais, 2003; Viana, 2006).   

Além de beneficiar o processo de alfabetização e as habilidades de leitura e de 

escrita em geral, o desempenho eficiente da consciência fonológica favorece o 

desenvolvimento do sistema fonológico, pois permite que a criança fique mais atenta 

aos sons da fala, à sua organização e aos traços que comprometem o seu desempenho 

na produção e/ou na percepção (Spíndola, Payão & Bandini, 2007). Por seu turno, as 

perturbações do desenvolvimento segmental (dificuldades com a produção e/ou com 

percepção da fala) podem decorrer de alterações relativas ao desempenho da 

consciência fonológica e, por conseguinte, desencadear perturbações e/ou atrasos do 

processo de alfabetização (Reedd, 1989; Morais, 1991; Snowling, 2004). Como tal, a 

caracterização dos comportamentos associados à emergência e ao desenvolvimento da 

consciência fonológica é determinante, contudo, a observação, a análise e a 

interpretação do desempenho metassegmental dos sujeitos não constitui uma tarefa 

simples.  
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Em contexto experimental, é frequentemente observada a tendência de os 

sujeitos fornecerem respostas ora recorrendo a propriedades físicas (fonéticas e/ou 

ortográficas), ora a representações fonémicas (geralmente, por meio de unidades 

fonéticas e/ou ortográficas) (Ehri & Wilce, 1980; Snowling, Smith & Thomas, 1994; 

Bourassa & Treiman, 2001; Carroll & al., 2003; Veloso, 2003; Paiva, 2009; Carvalho, 

2012; Castelo, 2012). Por exemplo, numa tarefa em que um sujeito alfabetizado 

detecte a similaridade do som inicial dos pares selo-cinto e selo-sala, infere-se que, 

caso tenha havido suporte oral dessas palavras, o sujeito possa ter recorrido a 

representações fonéticas, fonológicas ou ortográficas, porém, não havendo nenhuma 

produção oral das mesmas, infere-se que o sujeito possa ter recorrido a representações 

fonológicas ou ortográficas para o processamento do par selo-sala e a representações 

exclusivamente fonológicas para o processamento do par selo-cinto, tornando assim 

difícil descrever o desempenho do sujeito em termos da natureza das representações 

processadas (fonéticas, fonológicas e/ou ortográficas). Estes factos, tal como 

observado nos estudos sobre consciência segmental, desencadeiam a diversidade dos 

termos empregues na literatura para a designação destes alvos, tais como os termos 

letra e grafema. Segundo Baptista, Viana e Barbeiro (2011), o grafema remete para 

uma abstração formal do símbolo que corresponde a um determinado segmento 

fonológico, representado fisicamente pelas letras do alfabeto. O grafema é, assim, a 

forma abstracta do símbolo e a letra é a sua materialização física (representação 

gráfica) (Bryant & Goswami, 1987)59. Segundo Henriques (2007), as letras não 

estabelecem uma relação linear com os fonemas, (i) por não representarem 

biunivocamente os fonemas da língua (por exemplo, no PE, existem menos vogais 

                                                
59 No presente estudo, todos os termos letra e grafema são empregues de acordo com as 
definições apresentadas Tal opção não invalida, contudo, a fidelidade às expressões originais 
empregues pelos autores. 



 

 94 

ortográficas do que fonológicas); (ii) por uma mesma letra poder corresponder a 

fonemas diferentes (a letra <g> pode converter os fonemas /Ʒ/ e /g/, por exemplo); por 

um mesmo fonema poder ser convertido por letras diferentes (o /s/ pode ser escrito 

com as letras <s>, <c> e outras); (iii) por uma sequência de letras (dígrafos) poder 

corresponder a um fonema (na escrita, /ʎ/, por exemplo, é convertido por <lh>); (iv) 

por uma letra poder representar uma sequência de fonemas (como é o caso de <x> na 

palavra <tóxico>, por exemplo); (v) por distinguirem palavras homófonas que um 

grafema não distinguiria (por exemplo, <concerto> versus <conserto>).   

Numa fase em que as crianças ainda não tomaram consciência de que as letras 

correspondem a segmentos fonológicos (geralmente coincidente com a fase inicial do 

processo de alfabetização, ou ainda pré-alfabética), estas limitam-se a processar a 

forma da letra e não a sua correspondência fonológica. À medida que vão analisando a 

relação entre o impresso e o oral, espera-se que as crianças tomem consciência de que 

as letras correspondem a segmentos fonológicos (de que as letras têm uma função 

grafémica). Contudo, assume-se que as crianças com menor domínio do princípio 

alfabético processem algumas letras enquanto meros pictogramas (Baptista, Viana & 

Barbeiro, 2011).  

 

3.3. Processamento da palavra na modalidade escrita: a relação entre os aspectos 

segmentais e ortográficos 

Relativamente aos processos subjacentes ao reconhecimento das palavras, 

importa separar os que se debruçam sobre a modalidade oral, abordados no capítulo 1 

dos que se debruçam sobre a modalidade escrita (Kolinsky, 1998), estes, abordados no 

presente capítulo.  
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Na perspectiva de Perfetti (1987) e de Content e Peereman (1992), quando o 

reconhecimento da palavra ocorre na modalidade escrita (leitura), assume-se que o 

processamento do estímulo visual passa pela evocação mental ortográfica, fonológica, 

morfológica, semântica e sintáctica. Por outras palavras, nos sistemas alfabéticos de 

leitura, baseados em correspondências grafemo-segmentais, isto é, baseados na relação 

entre letras percepcionadas visualmente (morfologia das mesmas: os seus traços 

verticais, horizontais, circulares, etc.) e segmentos experimentados auditivamente, 

pressupõe-se o encadeamento linear entre dois sistemas sensoriais determinantes para 

o sucesso das operações cognitivo-linguísticas subsequentes (fonológicas e afins) e 

subjacentes ao processo de reconhecimento da palavra escrita, ou seja, à leitura de 

palavras (ibidem). Crowder (1982) defende que as palavras apresentadas visualmente 

são processadas em termos das suas características visuais como também em termos 

das suas características fonéticas e fonológicas, dado o importante papel da 

recodificação fonológica que o autor descreve como uma espécie de voz interior 

presente no acto de leitura. Balota (1990) defende que, nos sistemas fonográficos, 

como por exemplo o português e o inglês, no mínimo três tipos básicos de informação 

são activados durante o reconhecimento de uma palavra: o significado da palavra, o 

seu som e sua forma visual. Segundo Balota (ibidem), parece haver uma identificação 

visual anterior à análise do significado, assumindo a análise visual como um pré-

requisito para o acesso ao significado. 

Dado o foco do presente trabalho, sistematizam-se as informações mais 

relevantes acerca do processamento fonológico e ortográfico da palavra. 

A correspondência entre som e letra nem sempre é biunívoca (Bryant & 

Goswami, 1987; Seymour, Aro & Erskine, 2003; Veloso, 2005a), o que obriga o 

aprendiz a inúmeras reflexões, tendo em vista a fixação de uma norma. 
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No início da aprendizagem formal da língua, é objectivo da escola tornar 

analítico, ou até explícito, o conhecimento fonológico implícito, adequá-lo à norma e 

explicar a sua representação ortográfica. Neste processo de aprendizagem, a reflexão e 

a procura do automatismo são, naturalmente, indissociáveis, além de constituírem uma 

propriedade não só fundamental na caracterização intrínseca desse conhecimento 

como também definidora da relação que os falantes mantêm com a interiorização dos 

mecanismos fonológicos da sua língua (conhecimento metafonológico). Estes 

referidos conhecimentos, fonológico e metafonológico, parecem ter repercussões 

distintas na linguagem oral e na linguagem escrita. O conhecimento fonológico revela-

se suficiente para a proficiência da linguagem oral, enquanto que, para a linguagem 

escrita, ambos os conhecimentos, fonológico e metafonológico, devem intervir (Pinto, 

1994).  

Contrariamente a esta visão, alguns linguistas estruturalistas anulam a 

importância da representação gráfica das línguas, considerando a linguagem como um 

objecto essencialmente oral, cuja modalidade escrita advém de critérios culturais e 

sociais, constituindo assim um mero registo externo da língua (Saussure, 1915/1980; 

Bloomfield, 1933; Martinet, 1960). De acordo com esta perspectiva fonocêntrica60, os 

aspectos fónicos sobrepõem-se aos gráficos, na medida em que a sua representação 

escrita regista somente as oposições fonémicas (distintivas) da língua ou determinadas 

relações morfofonológicas abstractas estabelecidas no léxico, presentes na forma 

subjacente das palavras e não a nível fonético (Chomsky & Halle, 1968). 

Numerosos autores, nomeadamente Tfouni (1995), opõem-se à separação entre o 

uso oral e o uso escrito, por considerarem que esta posição subestima o ponto de 

                                                
60 Termo usado em Veloso (2003) em oposição à perspectiva grafocêntrica. 
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partida que ambos compartilham, isto é, uma mesma língua, ou seja, um mesmo 

conhecimento linguístico implícito. Assim, estes autores preferem definir uso oral e 

uso escrito como duas modalidades de uma mesma realidade, com fortes dependências 

e, por consequência, com pouca autonomia. Tal como outros linguistas estruturalistas 

e psicolinguistas, Ehri (1985) acredita que parte do conhecimento fonológico dos 

sujeitos pode ser influenciado pelo seu conhecimento da representação gráfica e 

ortográfica da língua (conhecimento gráfico e ortográfico), já que, em algumas 

circunstâncias, a ortografia parece condicionar aspectos das estruturas fonológicas da 

língua, tais como realizações fónicas baseadas na escrita, ainda que despropositadas61. 

Este fenómeno aparece de forma evidente em palavras com relações segmento-

grafema ambíguas (como por exemplo em <táxi>), em palavras estrangeiras, 

desconhecidas, em neologismos ou em palavras novas (criadas de raiz ou recicladas a 

partir da sua etimologia, tal como <ad hoc>, etc.). Evidências psicolinguísticas foram 

igualmente observadas por Hallé, Chérreau e Segui (2000), ao constatar a influência 

da ortografia na percepção fonética, quando um mesmo segmento, ora extraído do seu 

contexto lexical e apresentado isoladamente, ora apresentado nesse contexto, origina 

identificações distintas, atribuíveis ao conhecimento da forma gráfica das palavras. 

Com efeito, relativamente à interferência do conhecimento ortográfico sobre o 

conhecimento fonológico, os estudos sobre consciência fonológica, isto é, sobre a 

consciência de que a fala se estrutura em unidades fonológicas de diferentes tipo e 

extensão que permitem, nomeadamente, manipulações diversas e o estabelecimento de 

relações de semelhança ou dissemelhança sonora entre os diversos itens lexicais da 

língua, mostram que só os sujeitos com o conhecimento da escrita alfabética 
                                                
61 Ehri (1985) dá como exemplo, as palavras com letras mudas, por, em situações específicas, 
estarem associadas a formas bem particulares de produção segmentada, suportadas no 
conhecimento interiorizado dos falantes, mais precisamente, no seu recurso à memória da 
palavra escrita e não à oralidade (por ex.: “lis-ten” for listen, Ehri, 1985: 343). 
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desenvolvem eficientemente a sua consciência segmental. Embora sinais da sua 

emergência também possam ser observados em sujeitos não-alfabetizados (Morais & 

Kolinsky, 1994; Morais, Kolinsky & Nakamura, 1996; Morais, Kolinsky, Alegría & 

Scliar-Cabral, 1998; Morais & al., 1997; Hulme, Caravolas, Malkova, & Brigstocke, 

2005), a consciência de que a fala é divisível em segmentos de extensão fonémica é 

mais predominante nos sujeitos alfabetizados (Alegria, Pignot & Morais, 1982; 

Morais, Alegria & Content, 1987; Bertelson, De Gelder, Tfouni & Morais, 1989; 

Content, 1991; Veloso, 2003).  

Em suma, a maioria dos trabalhos revela que os sujeitos com conhecimento 

ortográfico activado apresentam resultados diferentes relativamente aos sujeitos sem 

esse conhecimento, admitindo-se a hipótese de que o próprio conhecimento fonológico 

possa apresentar constituições internas diferentes, atribuíveis ao conhecimento 

ortográfico. Assim, parece existir uma relação contínua entre o plano gráfico e o plano 

fónico da língua (Ehri, 1985; Scliar-Cabral, 1995; Tfouni, 1995), pelo que as teorias 

que refutam a influência do conhecimento das imagens gráficas se afastam da efectiva 

proximidade que os sujeitos alfabetizados parecem manter com a sua língua (Veloso, 

2003; Veloso, 2005a). No plano individual, o conhecimento da ortografia condiciona o 

relacionamento dos falantes com a sua língua, mais precisamente as suas 

representações das unidades segmentais e até fonológicas, em geral (Pinto, 1998; 

Veloso, 2003; Veloso, 2005b), já que “(...) o oral sofre, em resultado da alfabetização, 

uma acentuada tendência para ser dominado pela configuração visual/ortográfica das 

palavras. Isto é, o que ouvimos é com frequência percebido em função do modo como 

o vemos escrito.” (Pinto, 1998: 94). Neste sentido, “(…) a familiarização com a leitura 

e escrita confere à percepção da fala uma filtragem mediada pela configuração 

ortográfica que acaba por contribuir para a eliminação de erros de tipo fonético.” 
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(Pinto, 1998: 182). Tendo por base o efeito da ortografia acima descrito, diversos 

estudos sugerem que as crianças que aprendem a ler ortografias mais transparentes 

como o finlandês, o castelhano ou o italiano, revelam um ritmo de aprendizagem mais 

rápido e eficiente do que as que aprendem outras ortografias como, por exemplo, a do 

inglês. Os diferentes ritmos de aprendizagem do código alfabético têm sido associados 

aos diferentes tipos de ortografia, mais especificamente, à consistência ortográfica. 

Para Seymour, Aro e Erskine (2003), a consistência ortográfica diz respeito ao grau de 

transparência das ortografias na sua relação segmento-grafema. Segundo Sucena e 

Castro (2008), uma ortografia é tanto mais transparente quanto o grau de consistência 

mantido com a fonologia da língua que converte, e tanto mais opaca quanto a distância 

mantida com o referido nível fonológico. Num estudo desenvolvido por Seymour, Aro 

e Erskine (2003) sobre a ortografia das línguas europeias, os autores classificam o 

português como sendo uma língua semi-transparente, apresentando, portanto, de forma 

equilibrada, quer segmentos com relações grafémicas biunívocas (transparentes), quer 

segmentos com relações grafémicas multívocas (transparentes e opacas). 

 

3.4. Interferência de propriedades segmentais em tarefas de leitura e de escrita  

Diversos autores defendem que os desempenhos ortográficos alimentam e se 

alimentam da linguagem e lembram que os desempenhos metafonológicos visam a 

explicitação de um conhecimento da língua (Cazden, 1976; Read, 1978; Berthoud-

Papandropoulou, 1980; Brédart & Rondal, 1982; Van Kleeck, 1982; Pratt & Grieve, 

1984a, 1984b; Tunmer & Herriman, 1984; Gombert, 1990; Treiman, 1998; Edwards & 

Kirkpatrick, 1999; Veloso, 2003, 2010). Para Treiman (1998:3), “Children’s spellings 
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also provide an excellent window into their knowledge of phonology and 

orthography.”62. 

Neste sentido, partindo do efeitos das propriedades segmentais pontualmente 

observado no desempenho da consciência segmental e assumindo a dependência entre 

esta e o processo de alfabetização, alguns investigadores têm desenvolvido estudos 

sobre o efeitos das propriedades segmentais na leitura e na escrita emergentes.  

Tal como verificado, em tarefas de consciência segmental (Garnica, 1973; 

Treiman, 1985; Treiman & al., 1998) e de percepção segmental (Castro, 1992; Alves, 

2012; Berti, em prep._a, em prep._b; Berti & al., em prep.), na aquisição segmental e 

na reabilitação da patologias que afectam a produção (Mota, 1996; Lamprecht & al., 

2004; Duarte, 2006; Van der Feest, 2007; Lazzarotto-Volcão, 2009; Costa, 2010), 

Treiman, (1985), Snowling, Smith e Thomas (1994) e Berti (em prep._a) também 

referem que, na leitura e na escrita, as dificuldades mais recorrentes afectam 

principalmente grafemas que convertem segmentos com menores oposições 

fonológicas em termos dos traços que os caracterizam. Assim, quanto menos valores 

de traços diferem entre segmentos, maior é a dificuldade em processar as diferenças 

que subjazem a esses segmentos para assim convertê-los grafemicamente. Das 

propriedades que permitem distinguir dois segmentos, tais como os traços relativos ao 

vozeamento, ao ponto e ao modo de articulação, a que surge mais descrita na literatura 

é a que caracteriza o vozeamento das obstruintes (Treiman, 1985; Castro, 1992; 

Snowling, Smith & Thomas, 1994). Com efeito, os estudos incidentes na análise de 

produções escritas de crianças em fase emergente do processo de alfabetização 

denotam muitas dificuldades associadas ao vozeamento, denunciadas pelas realizações 

grafémicas escolhidas tanto na escrita (Treiman, 1993; Rack & al., 1994; Snowling, 

                                                
62 Segundo Jackendoff (2007), a ortografia constitui uma cognição cultural. 
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Smith & Thomas, 1994; Valente, 1997; Zorzi, 1998a, 1998b, 2000, 2009; Zorzi & 

Ciasca, 2009), como na leitura (Snowling, Smith & Thomas, 1994)63, já que, segundo 

Veloso (1997), o vozeamento constitui uma propriedade complexa em termos da 

acústica que o indicia. 

Quanto ao efeito do PA, nos trabalhos desenvolvidos em torno dos erros de 

escrita cometidos por crianças brasileiras, em fase inicial do processo de alfabetização, 

Zorzi (1998, 2000, 2005, 2009) verifica que as dificuldades são, predominantemente, 

de natureza ortográfica, fonológica ou visual. Entre os erros de natureza fonológica 

identificados pelo autor, alguns afectam o segmento, grafemicamente convertido, em 

termos do seu vozeamento (acima descritos), do seu MA (adiante descritos) e/ou do 

seu PA. As trocas *<surrasco> em vez de <churrasco>, *<ensugar> em vez de 

<enxugar>, *<zelatina> em vez de <gelatina>, *<zornal> em vez de <jornal>, entre 

outras (Zorzi, 2009:59), ilustram dificuldades inerentes à estabilização dos contrastes 

de PA, nomeadamente quanto às dentais versus palatais, nas fricativas. O efeito do PA 

também é observado por Snowling, Smith e Thomas (1994). 

O efeito do MA também é observável nos dados de Zorzi (1998, 2000, 2005, 

2009) como, por exemplo, em *<zenador> em vez de <zelador> e em *<ovenha> em 

vez de <ovelha>, entre outros (Zorzi, 2009:59), relativamente ao contraste nasais 

versus líquidas. Adicionalmente, tal como já referido na secção 2.4 do capítulo 2, 

                                                
63 Na revisão da literatura efectuada na secção 1.2 sobre desenvolvimento consonântico, e na 
secção 2.4 sobre a interferência de propriedades segmentais na consciência segmental, 
recorda-se já se ter verificado a emergência e domínio tardios do contraste [±voz], tanto no 
português como nas línguas do mundo. Relativamente ao desenvolvimento fonológico, 
consulte-se Grégoire (1937, apud Yamaguchi, 2012), Eimas et al. (1971), Williams (1977), 
Matzenauer (1990), Mehler e Dupoux (1994), Mota (1996), Oliveira (2003, 2004), Freitas 
(2004b), Hilaire-Debove e Kehoe (2004), Lamprecht et al. (2004), Mezzomo e Ribas (2004), 
Nazzi (2005, 2006), Dos Santos (2007), Fikkert (2007), Rose e Wauquier-Gravelines (2007), 
Van der Feest (2007), Lazzarotto-Volcão (2009), Cristià et al. (2011), Yamaguchi (2012), 
Alves (2012); relativamente à consciência segmental, consulte-se Eimas (1975), Treiman et al. 
(1998).  
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relativamente à consciência segmental, Brady (1997) recorda que diversos autores 

referem que a presença de oclusivas, contrariamente às fricativas, dificulta o 

processamento (meta)segmental64. Delgado-Martins (2002) partilha da mesma opinião 

ao referir que, em fase inicial de alfabetização (fase em que os sujeitos põem em 

prática as habilidades da sua consciência segmental), se verifica que as oclusivas 

constituem a classe natural que mais problemas levanta na relação segmento-grafema, 

dadas as suas características de fraca ou nula existência sonora65 a que se assiste 

aquando da articulação da oclusão. Contudo, segundo Treiman et al. (1998), uma vez 

alcançado o conceito de identidade fonémica, geralmente fortalecido com a 

alfabetização, o efeito promotor das fricativas e despromotor das oclusivas66, em 

tarefas de consciência segmental, e, subsequentemente, em tarefas de leitura e escrita, 

dissipa-se. De facto, nos estudos desenvolvidos sobre o efeito das classes do MA em 

tarefas de escrita, com crianças brasileiras a frequentar diferentes anos de escolaridade 

do 1º ciclo do ensino básico, Lopes (2012), Paschoal et al. (2012), Pezarini et al. 

(2012) e Berti (em prep._a) verificam esta tendência. 
                                                
64 A precoce emergência do contraste fricativas/oclusivas também é observada em tarefas de 
percepção executadas por crianças holandesas e alemãs (Van Der Feest, 2007; Langeslag, 
Altvater-Mackensen e Fikkert, 2008; Altvater-Mackensen, 2010) e por crianças brasileiras 
(Berti, em prep.). Para mais detalhes sobre percepção, consulte-se a secção 1.2.2 do capítulo 1. 
Na consciência segmental, a mesma tendência é observada (Garnica, 1973), com piores 
resultados para as oclusivas comparativamente às fricativas, quando observadas em contextos 
competitivos (Content, 1985). Mesmo quando analisadas isoladamente, são diversos os estudos 
a associar resultados negativos às oclusivas e positivos às fricativas (Marsh & Mineo, 1977; 
Treiman & Baron, 1981; Content & al.,1986; Byrne & Fielding-Barnsley, 1990; McBride-
Chang; 1995; Delgado-Martins; 2002). Ainda quanto ao MA, Byrne e Fielding-Barnsley, 
(1990), Marsh e Mineo (1977) também referem que os segmentos contínuos favorecem o 
desempenho da consciência segmental enquanto os descontínuos o parecem favorecer. Numa 
perspectiva mais ampla, Garnica (1973) identifica a precoce emergência do contraste 
soantes/obstruintes. Para mais detalhes, consulte-se a secção 2.4 do capítulo 2. Na classificação 
dos erros de escrita proposta por Zorzi (1998, 2000, 2005, 2009), em termos do MA, o autor  
65 Segundo Delgado-Martins (2002), o sinal acústico associado às oclusivas pode decorrer 
exclusivamente dos segmentos adjacentes. Além disso, também apresentam propriedades 
articulatórias que lhes conferem índices acústicos de menores duração e intensidade (Veloso, 
1997; Delgado-Martins, 2002).  
66 Contrariamente aos sinais acústicos das fricativas, os das oclusivas são mais breves, menos 
estáveis e menos consistentes (Johnson, 1997; Stevens, 1998). 
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No quadro 9, apresenta-se uma síntese das propriedades segmentais com 

interferência no desempenho da leitura e da escrita, descritas ao longo da presente 

secção. 

Quadro 9 - Interferências de propriedades segmentais na leitura e na escrita 

Propriedades 
segmentais 

Desfavorável Observações gerais 

do vozeamento 

vozeado/não vozeado  

(Treiman, 1993;                            
Rack & al., 1994;                  
Snowling, Smith & Thomas, 1994;            
Valente, 1997;                            
Zorzi, 1998a, 1998b, 2000, 2009;   
Zorzi & Ciasca, 2009) 

O número reduzido de valores de propriedades que 
opõem pares mínimos desfavorece o desempenho   
na escrita                                                            
(Treiman, 1985;                                               
Snowling, Smith & Thomas, 1994;                                          
Berti, em prep._a) 

do PA 

dental/palatal  

 “outras alterações67” para   
classificar erros na escrita como: 
*<mansar> em vez de <manchar>, 
*<zelatina> em vez de <gelatina>, etc.                
(Zorzi, 1998a, 1998b, 2000, 2009) 

outros contrastes do PA         
(Snowling, Smith & Thomas, 1994)             

do MA 

nasais/líquidas  

 “outras alterações67” para 
classificar erros na escrita como: 
*<zenador> em vez de <zelador>, 
*<ovenha> em vez de <ovelha>, etc. 
(Zorzi, 1998a, 1998b, 2000, 2009) 

 

 
  

                                                
67 Expressão original proposta por Zorzi (2009:26) para classificar erros na escrita que 
reflictam “(...) dificuldades na associação fonema-grafema, influenciadas por questões 
preponderantemente fonológicas.”  
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II PARTE – ESTUDO EXPERIMENTAL 

 

CAPÍTULO 4 - Critérios para a elaboração do estudo experimental: concepção, 

aplicação e revisão das provas, tratamento dos dados e organização da amostra 

4.1. Questão de investigação e hipóteses  

Com base na revisão da literatura realizada nos capítulos anteriores sobre 

desenvolvimento fonológico (produção e percepção), sobre consciência fonológica e 

segmental, sobre alfabetização, emergência e desenvolvimento do conhecimento 

ortográfico e sobre o papel das propriedades fonológicas nestas modalidades do 

processamento linguístico, coloca-se a seguinte questão de investigação:  

1. De que modo as propriedades segmentais interferem na emergência da 

consciência segmental? 

Partindo do efeito e da ordem de aquisição do MA, do PA e do vozeamento 

identificados no âmbito do desenvolvimento segmental e da interferência observada 

em escassos estudos quanto ao efeito destas propriedades no desempenho da 

consciência segmental (CS), coloca-se a seguinte hipótese:  

H1: A consciência dos segmentos consonânticos difere significativamente em 

função do seu MA e/ou do seu PA e/ou do seu vozeamento. 

 

Por haver escassas referências bibliográficas que descrevam o impacto do MA, 

do PA ou de outras propriedades segmentais no domínio da aprendizagem da leitura e 

da escrita, levanta-se uma outra questão de investigação: 
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2. De que modo as propriedades segmentais interferem no desempenho de 

tarefas de escrita e de leitura? 

A fim de se apurarem alguns dados relativos a um possível efeito de MA e/ou de 

PA e/ou de vozeamento em tarefas de leitura e de escrita, e por ser reconhecida a 

relação entre CS e alfabetização, replica-se a hipótese 1 acima referida. 

H2: A capacidade de conversão de segmentos consonânticos em grafemas difere 

significativamente em função do MA e/ou do PA e/ou do vozeamento do 

segmento-alvo. 

Para testar as hipóteses formuladas, é observado o comportamento da amostra 

perante estímulos linguísticos cujo segmento inicial é controlado em termos das suas 

propriedades de MA e/ou de PA e/ou de vozeamento.  

Ao longo dos últimos anos, a investigação desenvolvida no âmbito das Ciências 

Cognitivas tem contribuído para a evolução do conhecimento sobre o processamento 

humano e para o incremento de estudos nesta área. Os desenhos experimentais 

actualmente desenvolvidos reflectem esta evolução na selecção de estímulos, na 

operacionalização e organização das tarefas em função do seu grau de complexidade e 

das operações cognitivas nelas envolvidas, bem como na selecção dos métodos e 

modelos quantitativos aplicados ao tratamento de dados (psico)linguísticos daí 

decorrentes.  

Com base nos pressupostos teóricos expostos na primeira parte deste trabalho e 

nas lacunas epistemológicas identificadas quanto à CS, definiu-se a metodologia 

adoptada neste trabalho, cuja explicitação se faz no presente capítulo. 

Com vista à construção de um instrumento indutor dos comportamentos 

metafonológicos visados, definem-se os critérios que determinaram a selecção dos 
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estímulos (ver secção 4.2) a integrar num conjunto de provas (ver secções 4.3 e 4.468) 

que pemitiu a selecção e organização da amostra (ver secção 4.6). Na secção 4.5, 

expõem-se os critérios adoptados para a organização dos dados e as informações 

relativas ao tipo de estudo, à amostragem e  ao tratamento estatístico dos dados. 

 

4.2. Estímulos 

O controlo rigoroso dos estímulos linguísticos, mesmo que envolvendo mais do 

que um sistema e operações entre sistemas aquando do seu processamento, pode 

facilitar a visibilidade dos percursos activados para o seu processamento (Jerne, 1967; 

Treiman & al., 1998; Frauenfelder, 1991; Faria, 2005; Veloso, 2010). Na presente 

secção, a caracterização dos estímulos é detalhadamente apresentada, pelo que são 

expostos os critérios linguísticos (ver secção 4.2.1) e extra-linguísticos (ver secção 

4.2.3) adoptados para a selecção e integração das palavras e pseudopalavras incluídas 

nas  provas, bem como a lista de estímulos apurados (ver secção 4.2.2). 

 

4.2.1. Critérios linguísticos 

Assumindo o efeito de frequência descrito na literatura aquando do acesso 

lexical (Perfetti & Hogaboam, 1975; Garnham, 1985; Garrett, 2001), um dos critérios 

considerados no presente estudo é o da frequência de ocorrência elevada, no PE, das 

palavras seleccionadas69. Para o efeito, recorre-se ao Corpus de Frequência do 

                                                
68 Quanto à construção e à aplicação das provas, ver secção 4.3; quanto à pilotagem, revisão e 
preparação do estudo experimental, ver secção 4.4. 
69 Segundo Storkel e Gierut (2002) e Gierut e Dale (2007), sabe-se que as palavras mais 
frequentes são as que apresentam produções alteradas durante maiores períodos de tempo, 
pelo que a inclusão deste critério tem como único propósito facilitar o acesso lexical ao alvo. 
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Português Fundamental70, disponibilizado pelo Centro de Linguística da Universidade 

de Lisboa, bem como à consulta de dicionários/livros infantis e dicionários comuns.  

Uma vez que a maioria dos estímulos linguísticos teria de assumir uma 

representação pictográfica, a fim de serem nomeados (Doblin, 1985), foram adoptados 

critérios semânticos e pragmáticos que mais favoravelmente promovessem a sua 

ilustração e, por conseguinte, a sua nomeação, tais como o grau de proximidade entre 

o alvo e o conhecimento lexical da população testada e o grau de concretismo 

semântico71, mantendo este último uma estreita relação com o grau de ilustrabilidade 

do conceito a representar72.  

Do ponto de vista morfossintáctico, foi seleccionada a categoria gramatical 

nome. A opção pela selecção de nomes no singular derorreu de critérios fonológicos, 

adiante descritos, reduzindo a ocorrência de formatos silábicos complexos. 

Sabendo que o desempenho em tarefas de CF varia em função das propriedades 

fonológicas das palavras testadas (Treiman & al., 1998; Veloso 2003; Gillon, 2004; 

Afonso, 2008; Vicente, 2009; Afonso & Freitas, 2010; Alves, Castro & Correia, 2010; 

Castro, Alves & Correia, em prep.) e que estas propriedades interferem no processo de 

alfabetização (Bernstein & Treiman, 2001; Bowman & Treiman, 2002), bem como no 

                                                
70 O corpus do Português Fundamental foi recolhido pelo Centro de Linguística da 
Universidade de Lisboa (CLUL). Contém as 21000 palavras mais frequentes no PE com 3 ou 
mais letras. Para mais detalhes sobre este corpus, confronte-se Bacelar, Marques & Cruz 
(1987). Foi igualmente consultado o dicionário de frequências no PE de Davies e Preto-Bay 
(2008). 
71 Considerando os parâmetros grau de concretismo semântico e o grau de ilustrabilidade de 
uma imagem, é esperado que, perante a visualização de uma imagem representativa de um 
coração, por exemplo, a nomeação de coração ocorra preferencialmente em detrimento de 
amor. Com efeito, numa revisão da literatura sobre o reconhecimento de conceitos 
representados em imagens, Goldsmith (1984) mostra que estes parâmetros constituem uma 
questão nebulosa.  
72 Critério considerado neste trabalho dado o recurso à imagem nas Provas A e na Prova do 
Intruso (cf. descrição da construção dessas provas nas secções 4.3.3 e 4.3.5, respectivamente). 
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domínio do desenvolvimento fonológico (Fikkert, 1994; Levelt, 1994; Freitas, 1997; 

Jusczyk, 1997; Bernhardt & Stemberg, 1998; Dupoux, 2004; Costa, 2010), os critérios 

a definir para a seleccção dos estímulos linguísticos a integrar no presente trabalho, 

em termos fonológicos, foram: 

(i)  dado o efeito da estrutura silábica em tarefas metafonológicas, 

nomeadamente metassilábicas (Schreuder & Bon, 1989; Treiman & Weatherston, 

1992; Stahl & Murray, 1994; McBride-Chang, 1995; Veloso, 200373; Afonso, 2008; 

Vicente, 2009; Afonso & Freitas, 2010; Alves & Lacão, 2010; Rios, 2010; Castro, 

Alves & Correia, em prep.) e metassegmentais (Treiman, 1985; Bruck & Treiman, 

1990), em tarefas perceptivas de aspectos segmentais e silábicos (Dupoux, 200474) e 

em tarefas de leitura e de escrita (Treiman, 1992), definiu-se, como um dos critérios 

fonológicos a considerar, o uso do formato silábico [CV]75. Este formato é, no PE, o 

mais precocemente adquirido (Freitas, 1997) e o mais frequentemente utilizado, tanto 

em crianças como em adultos (Freitas & al., 2006): representa 52,36% das produções 

verbais tratadas por Andrade e Viana (1993), 52,8% das palavras extraídas de 

entrevistas efectuadas a 1400 falantes (Vigário e Falé, 1993), 55% das ocorrências 

silábicas registadas por Viana et al. (1996), citado por Vigário, Freitas & Frota, 2006), 

46,4% das 41889 sílabas do corpus analisado por Vigário, Martins e Frota (2006) e 

com ocorrências superiores a metade do corpus linguístico revisto por Vigário e Falé 

(1993); 

                                                
73 Veloso considera o efeito da estrutura silábica na sua relação com tarefas metafonológicas e 
com tarefas de escrita. 
74 Este estudo de Dupoux (2004) debruça-se sobre a percepção de segmentos inseridos em 
diferentes estruturas silábicas. 
75 Estudos realizados com crianças falantes do PE apontam igualmente para um efeito da 
estrutura silábica  em tarefas de CF (Barriguita, 2008; Meireles, 2008; Isabel, 2009; Ribeiro, 
2009). 
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(ii) dado o efeito da  posição na palavra das unidades fonológicas, quer no 

domínio da soletração (Treiman & Rodriguez, 1999; Bernstein & Treiman, 2001; 

Treiman, Sotak & Bowman, 2001), quer no domínio da aquisição segmental76 (Levelt, 

1994; Fikkert, 2005; Costa & al., 2007; Fikkert & Levelt, 2008; Costa, 2010), quer, 

ainda, no do acesso lexical (Garnham, 1985), definiu-se, como outro dos critérios 

fonológicos a considerar, o  início de palavra (a periferia esquerda); 

(iii) dado o efeito do padrão acentual das palavras apontado na literatura 

(Jusczyk, Luce & Charles-Luce, 1994; Jusczyk, 1997; Araújo, 2004; Freitas & al., 

2006; Afonso, 200877) e dado que as palavras acentuadas na penúltima sílaba se 

apresentam como as mais frequentes no PE (74,4%) nos resultados tratados por 

Vigário, Martins e Frota (2006), definiu-se, como, um dos critérios fonológicos a 

considerar, o uso de palavras paroxítonas; 

(iv) dado o efeito de extensão de palavra no desenvolvimento fonológico 

(Fikkert, 1994; Jusczyk, 1997; Freitas & al., 2006) e na consciência fonológica  

(Schreuder & Bon, 1989; Sim-Sim, Duarte & Ferraz, 1997; Afonso, 2008; Vicente, 

2009; Alves, Castro & Correia, 2010; Castelo, Freitas & Miguens, 2010; Castro, Alves 

& Correia, em prep.), e sabendo que os dissílabos apresentam uma ocorrência no PE 

entre 42,6% e 46,6% (Vigário & al., 2004; Freitas & al., 2006; Vigário, Freitas & 

                                                
76 Estudos no domínio da aquisição segmental demonstram que, nalgumas etapas do processo 
de aquisição, a posição inicial da palavra adopta um papel activo, enquanto unidade 
suprassegmental disponível para a especificação de traços e enquanto posição preferencial 
para a ocorrência de certos traços de PA, por exemplo, em detrimento de outros (cf. secção 
1.2.3). 

77 Estudos realizados com crianças falantes do PE apontam igualmente para um efeito do 
acento fonológico em tarefas de CF, tais como os estudos de Afonso (2008) e Sousa (2010). 
Dada a especificidade do estudo, Sousa (2010) encontrou mais diferenças significativas 
quanto ao efeito do acento fonológico tendo identificado um padrão acentual mais favorável 
ao processamento de unidades fonológicas em algumas amostras de dados. Note-se que o 
estudo de Sousa (2010) se debruça sobre percepção enquanto o de Afonso (2008) se debruça 
sobre consciência. 
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Frota, 2006), definiu-se, como outro dos critérios fonológicos a considerar, o uso de 

palavras dissilábicas; 

(v) dado os segmentos /ɲ, ʎ, ɾ/ não ocorrerem na periferia esquerda das palavras 

do PE (Mateus & Andrade, 2000), definiu-se, como critério fonológico, a 

consideração de todas as consoantes passíveis de preencher o constituinte C (em 

[#'CV.CV#]) na periferia esquerda dos estímulos linguísticos seleccionados, 

nomeadamente os segmentos /p, b, t, d, k, g, m, n, f, v, s, z, ʃ, ʒ, l, ʀ/; 

(vi) dado algumas provas do presente estudo recorrerem a pares de palavras que 

difiram apenas na primeira vogal ([#'CV.CV#]), definiu-se como penúltimo critério 

fonológico a considerar aquando da selecção dos estímulos, a distribuição das sete 

vogais orais fonológicas, /a, i, e, ɛ, ɔ, o, u/ (excluindo as nasais78) pelo constituinte V 

(em [#'CV.CV#]); 

(vii) dado o frequente apagamento da vogal [ɨ] nos enunciados orais do PE, 

definiu-se como último critério fonológico a considerar, a evitação dessa vogal no 

constituinte -V (em [#'CV.CV#]), dando preferência à ocorrência de vogais como [ɐ] 

ou [u], mais frequentes na periferia das palavras do PE (Vigário & al., 2004; Freitas & 

al., 2006; Vigário, Martins & Frota, 2006). 

Em suma, os estímulos a seleccionar têm um formato [#'C1V1.C2V2#], tal como 

o ilustra a palavra ['pa.tu]. De acordo com Andrade e Viana (1993) e Vigário e Falé 

(1993), estes formatos silábicos convergem com as propriedades fonológicas não 

marcadas13 do PE, minimizando-se, assim, possíveis interferências colaterais na 

apreciação dos resultados a apurar quanto ao processamento das unidades-alvo deste 
                                                
78 O presente estudo experimental inclui provas de escrita (ver secção 4.3.4), pelo que é 
excluída a selecção de palavras com vogais nasais por implicarem uma conversão ortográfica 
mais complexa. 
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estudo. Assume-se, assim, que o recurso a propriedades fonológicas preferencialmente 

não marcadas favorece o enfoque nos segmentos-alvos e proporciona esta estrutura 

promover a tarefa de construção de algumas das provas do presente estudo, 

nomeadamente, a Prova de Discriminação Segmental e a Prova do Intruso (ver 

descrição relativas à construção destas provas em 4.3.3.2 e 4.3.5), que implicam a 

selecção de palavras que, combinadas entre si, deveriam formar  vários pares mínimos. 

Considerando os dados disponíveis na literatura sobre o efeito das classes 

naturais, representável em termos de traços distintivos, no desenvolvimento 

fonológico (cf. revisão da literatura efectuada na secção 1.2 do capítulo 1), e sabendo-

se ainda muito pouco sobre o papel destas propriedades na CS e na escrita, a selecção 

e análise dos segmentos foi feita de acordo com as suas propriedades intrínsecas, 

definidas na literatura sobre o PE. A proposta de Mateus e Andrade (2000) para a 

distinção entre as classes dos segmentos do PE estabelecida com recurso aos traços 

distintivos é a que se apresenta no quadro 10, que ilustra a relação entre as classes 

naturais do MA e a sua representação em traços distintivos. 
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Quadro 10 - Relação entre caracterização articulatória e sua representação em traços 
distintivos 

MA 

[-soan] [+soan] 

[+cont] [-cont] [-cont]  [+cont]  

[-voz]79 [-voz]79 [-voz]79 [+voz]79  [+nas]80 

ob
st

ru
in

te
s fricativas [f, s, ʃ] [v, z, ʒ]     

oclusivas   [p, t, k] [b, d, g]   

so
an

te
s nasais     [m, n] 	  

líquidas 
	       [l, ʀ] 

 

O quadro 11 ilustra a relação entre a classificação tradicional do PA e a proposta 

para a sua representação em traços apresentada em Mateus e Andrade (2000). 

Quadro 11 - Relação entre caracterização articulatória do PA e sua representação em traços 
distintivos 

PA 
 

Labial 

Coronal  

Dorsal [+ant] [-ant] 

bilabial 
[p, b, m, f, v] 

   

labiodental    

dental  
[t, d, s, z, l, n] 

  

alveolar    

palatal   [ʃ, ʒ]  

velar    
[k, g, ʀ] 

uvular    

 

                                                
79 Para mais detalhes sobre a organização dos dados em função dos principais traços em 
análise neste estudo e do traço [voz], consulte-se a sub-secção 4.5.1. 

80 Para mais detalhes sobre a organização dos dados em função dos principais traços em 
análise neste estudo e do traço [nas], consulte-se a sub-secção 4.5.1. 
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Mediante as dificuldades sentidas na selecção de estímulos lexicais que 

respondam simultânea e equilibradamente às propriedades de MA e de PA definidas 

(ver estímulos seleccionados em 4.2.2), adoptou-se como critério de base as 

propriedades de MA e como critério secundário as propriedades de PA. As conclusões 

relativas ao MA, extraídas da comparação entre a oclusiva [t] de ['taku] e a fricativa 

[s] de ['saku], por exemplo, que diferem apenas num traço de MA ([t]-[s]), são mais 

robustas do que as conclusões relativas ao PA quando [s] de ['saku] é comparado ao [ʃ] 

de ['ʃapɐ], por exemplo, já que este par (['saku]-[‘ʃapɐ]) não só difere num traço de PA 

([s]-[ʃ]) como também na estrutura de última sílaba (['saku]-[‘ʃapɐ]). 

Nas diferentes tarefas concebidas para o presente estudo, os estímulos foram 

organizados a fim de suscitar competição fonológica no processamento do segmento-

alvo, sendo que os segmentos em competição nunca diferem em mais do que 1 ou 2 

traços fonológicos. Estes critérios permitem, comparar obstruintes com soantes (/p, b, 

t, d, k, g, f, v, s, z, ʃ, ʒ/ - /m, n, l, ʀ/) ou nasais com orais (/m, n/ - /p, b, t, d, k, g, f, v, s, 

z, ʃ, ʒ l, ʀ/) em diferentes PA, isoladamente ou cruzados com propriedades de MA. 

Embora os três PA (Labial, Coronal, Dorsal) não sejam transversais a todas as classes 

(excepto o Coronal, que ocorre em fricativas, oclusivas, nasais e líquidas) e, como tal, 

não proporcionem todos os cruzamentos desejáveis, foram seleccionadas palavras que 

permitem um número elevado de comparações entre segmentos testados no 

constituinte-alvo, isto é, em C1. Assim, Labial proporciona comparações entre 

fricativas, oclusivas e nasais (/f, v/ - /p, b/ e /m/), Coronal proporciona comparações 

entre fricativas, oclusivas, nasais e líquidas (/ʃ, s, ʒ, z/ - /t, d/ /n/ e /l/) e Dorsal 

proporciona comparações entre oclusivas e líquidas (/k, g/ e /ʀ/).  
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Os critérios fonológicos apresentados acima foram também aplicados à 

construção das pseudopalavras do presente estudo81. 

 

4.2.2. Listagem dos estímulos 

Com base nos critérios linguísticos acima expostos, foram seleccionadas as 

palavras que integram as provas deste projecto82, registadas no quadro 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                                
81 Para mais informações sobre processamento de palavras e pseudopalavras e sobre 
metodologias de investigação aplicadas ao estudo do processamento metassegmental, 
confronte-se a secção 2.5 do capítulo 2. Apesar de as pseudopalavras também obedecerem aos 
critérios estabelecidos, só as palavras são determinantes na consideração final dos critérios 
adoptados, dado estas estarem totalmente condicionadas pela língua-alvo, ao contrário das 
pseudopalavras, cuja construção remete apenas para reflexões fonológicas e metalinguísticas. 

82 Quanto à construção das provas, ver secção 4.3. 
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Quadro 12 - Palavras estímulo 

         MA   
 
PA 

fricativas oclusivas nasais líquidas vozeamento 

labiais 

Filha  
Faca  
Folha  
Fada 
Fato 
Foca 
Fado 

Pato  
Pilha  
Pata 
Pipo 
Pano  
Palha 

- - 
não 

vozeado 

Vaca  
Vela  
Vala 

Bata  
Bola  
Bota 
Bala 

Mesa 
Mota  
Mola 
Mala 

- vozeado 

coronais 

Sino  
Saco  
Selo  
Serra 
Soco 

Terra  
Taco 
Turra 
 

Terra  
Taco 
Turra 
 

- - 
não 

vozeado 

Zorro  
Zero 
Zona 

Dado  
Dedo  
Data 

Dado  
Dedo  
Data 

Ninho  
Neve  
Nata 
Neto  
Nota  

Laço  
Luva 
Lata 
Lupa 
Luta 
Lava 

vozeado 

dorsais 

- 

Casa 
Copo  
Cano  
Capa 
Cana 
Cave 
Cola 
Couve 

- - 
não 

vozeado 

- 

Gato  
Gorro  
Gola 
Golo  
Galo 

- 

Rolha  
Roda  
Rolo 
Rato  
Rota  
Ralo 
Rata 

vozeado 

 

 Por constrangimentos de ordem metodológica, as palavras neve, nave, cave, 

couve, chave, zona, rota, jota, Zorro violam critérios linguísticos anteriormente 

definidos. As palavras neve, nave, cave, couve e chave não respeitam a natureza 

vocálica pré-definida para a periferia direita dos estímulos seleccionados: uso de [ɐ] e 

[u]. As palavras zona, rota, jota e Zorro violam critérios semânticos e pragmáticos já 
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que, inicialmente, se apontava apenas para a selecção de palavras com conceitos 

concretos, relativos a objectos frequentes no dia-a-dia da população testada, 

compatíveis com um conhecimento lexical reduzido e com um conhecimento do 

mundo mais próximo do disponível nessa população. Além das limitações gramaticais, 

outras palavras levantam problemas decorrentes da frequência baixa nos instrumentos 

consultados, como, por exemplo, as palavras zona, vala e Zorro. 

Dada a impossibilidade de contornar tais problemas, procedeu-se à aferição do 

desenho experimental e à apresentação de soluções (descritas em 4.4), a fim de o 

investigador verificar se as questões levantadas constituem, ou não, um efectivo 

problema para a população testada e, assim, serem, ou não, tomadas as devidas 

medidas.  

A quantidade de palavras seleccionadas para cada condição patente no quadro 

12 foi determinada em função das necessidades metodológicas inerentes à estrutura e à 

dinâmica das provas do presente estudo. Por exemplo, numa prova de escrita de 

palavras, bastou incluir o estímulo mola, da lista mencionada no quadro 12 para 

avaliar a capacidade de identificação do segmento com MA nasal /m/, 

comparativamente aos outros segmentos que com ele competem na série apresentada. 

Assim, algumas das palavras apuradas para o estudo contêm o alvo, enquanto outras 

foram seleccionadas apenas para competirem com este alvo ou por virem a constituir 

distractores experimentais. Em suma, o número de estímulos do quadro 12 resulta das 

diferentes necessidades psicolinguisticométricas83 do presente estudo, bem como do 

procedimento inerente a cada um das provas desenvolvidas. 

                                                
83 Apesar de o termo psicolinguisticometria* não existir, este é aqui empregue a fim de 
traduzir os conceitos medição de aspectos psicológicos (psicometria) associado a 
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Segundo Grainger et al. (2003), uma pseudopalavra corresponde a uma não 

palavra pronunciável e desprovida de qualquer significado no sistema linguístico-alvo. 

Por não apresentar correspondências lexicais, diz-se que estas induzem reflexões 

fonológicas mais genuínas84 e, como tal, são integradas na presente investigação, 

ainda que impliquem maior dificuldade associada ao seu processamento (Moojen, 

2009). 

Para a construção das pseudopalavras a integrar no presente estudo, admitiram-

se duas possibilidades: (i) definir uma sequência segmental única (isto é, para V1, C2 e 

V2), a colocar à direita do segmento-alvo C1 (e.g.: *pajo, *tajo, *cajo) ou (ii) 

diversificar todas as sequências segmentais mantendo, neste caso, a maior 

proximidade possível entre a forma fonológica das palavras e a das pseudopalavras 

(e.g.: pipo>*pepo, taco>*teco, casa>*cusa ), a fim de proporcionar diferentes 

tratamentos quanto aos resultados apurados a partir desses estímulos (palavras e 

pseudopalavras). Após a constatação de que todas as combinatórias constituídas por 

[segmento-alvo+sequência segmental única] geraram, em algum momento, a 

ocorrência de palavras e não de pseudopalavras, abandonou-se a opção (i). Assim, até 

completar todo o inventário consonântico do PE passível de ocupar o alvo do presente 

estudo, ou seja, C1 em Ataque simples na periferia esquerda da palavra, definiu-se que 

as pseudopalavras deveriam ser construídas a partir das palavras do quadro 12, 

alterando sempre o constituinte V1 (e.g.: pipo>*pepo, taco>*teco, casa>*cusa). De 

acordo com este critério, as pseudopalavras criadas mantiveram sempre o mesmo grau 

                                                                                                                                       
processamento da linguagem (psicolinguística), resultando na proposta do uso deste termo 
para o conceito medição de aspectos psicolinguísticos. 
84 Num estudo desenvolvido com palavras de baixa e de alta frequência, Gierut e Dale (2007) 
observam menos interferências e melhores desempenhos dos sujeitos face a estímulos de baixa 
frequência, tanto na modalidade oral como na modalidade escrita. 
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de afastamento do estímulo original, facilitando, assim, outras possíveis necessidades 

de análise que pudessem revelar-se úteis, tais como possíveis comparações entre 

palavras e pseudopalavras ou ainda tratamentos conjuntos dos resultados obtidos com 

palavras e pseudopalavras.  

O resultado final originou 16 pseudopalavras para os 16 segmentos 

consonânticos passíveis de ocupar a posição em foco neste estudo. No quadro 13, 

segue-se a listagem de pseudopalavras seleccionadas. 

Quadro 13 - Pseudopalavras estímulo 

           MA   
PA fricativas oclusivas nasais líquidas vozeamento 

labiais 
Futo Pepo - - não vozeado 

Vola Bula Mita - vozeado 

coronais 
Silo85 Chiva Teco - - não vozeado 

Zana Jego Dodo Nuto Lova vozeado 

dorsais 
- Cusa - - não vozeado 

- Gulo - Rito vozeado 
 

Tal como o quadro 12 como o quadro 13, proporcionam uma leitura dos 

estímulos seleccionados com formato [#'CV.CV#] em função das propriedades de MA 

e de PA do segmento-alvo na periferia esquerda. Relativamente às restantes unidades 

                                                
85 Apesar de não constituir uma pseudopalavra, silo não aparece na literatura infantil nem nos 
ranks de frequência consultados na secção 4.2.1, sendo por isso provavelmente processada 
como pseudopalava ou como palavra nova por parte da população testada (infantil). Além 
disso, contrariamente a outras opções de criação de pseudopalavras testadas (opções descritas 
nesta secção), esta, que remete para a criação de pseudopalavras a partir da substituição das V1 
das palavras seleccionadas, revela-se a menos problemática ao apresentar uma única 
ocorrência de desrespeito dos critérios definidos relativamente aos estímulos (secção 4.2, com 
mais detalhes em 4.2.2) e relativamente às provas que as pseudopalavras integram (Provas B, 
secção 4.3.4), pelo que se opta por manter silo na lista de pseudopalavras do presente estudo. 

No dicionários de língua portuguesa, silo, (s.m.) significa (i) tulha subterrânea, impermeável, 
onde se conservam forragens verdes, cereais e demais, ou ainda (ii) poema satírico (entre os 
gregos). 
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que compõem cada estímulo (V1, C2 e V2), todas as pseudopalavras apresentam, entre 

si,  sequências segmentais distintas. 

A quantidade mais reduzida de pseudopalavras seleccionadas deve-se ao facto 

de intregrarem apenas duas das provas construídas para o estudo (Prova de Escrita e 

Prova de Leitura de Pseudopalavras, contrariamente às palavras, que integram todas 

as provas desta investigação. 

 

4.2.3. Critérios extralinguísticos 

Para a representação pictográfica das palavras seleccionadas, considerou-se o 

grau de ilustrabilidade do conceito a desenhar, ainda que esta questão permaneça 

vagamente definida na literatura. As leis da Gestalt (Goldsmith, 1984), nada referem 

quanto ao tipo de desenho mais adequado à representação de objectos isolados, 

debruçando-se apenas sobre os factores que influenciam a identificação de imagens, 

nomeadamente, o contraste figura-fundo, a centralidade do objecto representado, a 

proporcionalidade dos seus elementos constituintes e aspectos relacionados com a 

perspectiva . 

Mitchell (1987) reflecte sobre o conceito de imagem. Para o autor, as imagens 

podem ser perceptuais, mentais, ópticas e gráficas. As do presente trabalho são do 

tipo gráficas, já que reproduzem o real (ou inventam um real) e são icónicas,86 já que 

representam o real de forma fiel. 

                                                
86 Contrariamente aos ícones, as alegorias gráficas geram, normalmente, associações entre 
símbolos que são imagens que reproduzem um determinado elemento de forma icónica mas 
com o objectivo de expandir o seu significado para uma área de significados pragmaticamente 
associados. Por esse mesmo motivo, a palavra filha, incluída neste estudo, serviu apenas para 
as fases de treino do estudo experimental e não para o estudo, contrariamente aos restantes 
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Recorreu-se, sempre que possível, a imagens validadas e aferidas à população 

portuguesa, nomeadamente às do Teste de Avaliação da Produção Articulatória das 

Consoantes do Português Europeu (TAPAC-PE, cf. Falé & Faria, 2001 e Falé, 

Monteiro & Faria, 2001). Com base nos critérios linguísticos estabelecidos e no facto 

de que esta única fonte  não dispunha de todas imagens necessárias para as palavras 

seleccionadas, foram definidas outras alternativas, entre elas o recurso a imagens do 

Clipart87 (por disponibilizar imagens com traço gráfico simples) e, em última 

instância, a criação das imagens em falta por um ilustrador. A este profissional foi 

solicitada a uniformização do traço e estilo gráficos das ilustrações do Clipart e das do 

TAPAC-PE88. Todas as ilustrações, originais e adaptadas, se encontravam em formato 

digital89, de modo a serem integradas em suporte informático. No apêndice onde se 

disponibilizam as referidas imagens (cf. Apêndices II, III e IV), estas apresentam 

como legenda o nome do conceito a que estão associadas, antecedido por uma 

referência que remete para a sua fonte. Às imagens provenientes do TAPAC-PE, é 

atribuída a referência T-PE, às do Clipart, C, e às da ilustradora Cristiana Resina, CR. 

Com vista à montagem da experiência que inclui apresentação digital dos 

estímulos, registo e classificação automáticos das respostas e dos respectivos tempos 

de reacção90 (TR91), recorreu-se ao programa informático E.Prime92, versão 1.1. Esta 

                                                                                                                                       
estímulos seleccionados, todos eles classificados como ícones por representarem o real de 
forma fiel. 

87 Disponíveis em CD’s ou através do endereço electrónico http://www.clipart.com. 
88 As três fontes foram utilizadas, sendo que a concepção e uniformização das imagens esteve 
a cargo da ilustradora Cristiana Resina. 
89 Imagem convertida em formato bitmap (*.bmp). 

90 Os tempos de reacção são interpretados como indicadores do grau de complexidade 
associado às operações cognitivas inerentes ao processamento de um dado estímulo 
(Frauenfelder, 1991; Shapiro, Swinney & Borsky, 1998; Faria, 2005; Posner, 2005). Para mais 
informações sobre os TR, cf. secção 2.5. 
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aplicação permite apresentação bimodal dos estímulos, visual e/ou auditiva, 

correspondendo às necessidades das provas aplicadas neste estudo93: (i) a Prova de 

Produção para Avaliação Fonética e Fonológica (pertencente às Provas A, adiante 

descritas) e a Prova do Intruso (igualmente descrita na secção seguinte) recorreram a 

uma apresentação visual, pictográfica dos estímulos; (ii) a Prova de Discriminação 

Segmental (também integrada nas Provas A, adiante descritas) recorreu a uma 

apresentação bimodal dos estímulos, isto é, simultaneamente pictográfica (modalidade 

visual) e auditiva (o sujeito ouve o nome dos estímulos previamente audiogravados - 

modalidade auditiva -; os estímulos audiogravados foram produzidos por um adulto 

falante nativo do PE, de sexo feminino e natural de Lisboa, já que, segundo Mateus e 

Andrade (2000:4), o padrão considerado standard para o PE é o falado em Lisboa e 

em Coimbra); (iii) as Provas de Escrita de Palavras e de Pseudopalavras (integradas 

nas Provas B, adiante descritas) recorreram a uma apresentação auditiva dos estímulos 

audiogravados; (iv) as provas de leitura de palavras e de pseudopalavras, (igualmente 

pertencentes às Provas B, adiante descritas) recorreram a uma apresentação visual 

grafémica dos estímulos da prova. 

 

4.3. Provas do estudo 

Nesta secção, é feita uma apresentação das provas do presente estudo. A Prova 

de Produção para Avaliação Fonética e Fonológica e a Prova de Discriminação 

Segmental, que integram as Provas A, são descritas na secção 4.3.3. As Provas de 

                                                                                                                                       
91 Na literatura internacional para a referência aos tempos de reacção, a abreviatura 
habitualmente usada é RT (=reaction time, em inglês). Na literatura portuguesa, encontra-se o 
recurso à abreviatura TR (=tempo de reacção).  
92 Da autoria de Psychology Software Tools, Inc.. 
93 Para mais detalhes sobre as provas e a sua aplicação, ver secção 4.3. 
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Escrita e de Leitura, de palavras e de pseudopalavras, que integram as Provas B, são 

descritas na secção 4.3.4. A prova de consciência segmental, Prova do Intruso, é 

descrita na secção 4.3.5. 

 

4.3.1. Descrição geral das provas 

Recorda-se que o principal objectivo do presente estudo é o de verificar o efeito 

e a tendência inerentes ao processamento das propriedades segmentais relativas a MA 

e a PA em tarefas de CS executadas por crianças, correlacionando os resultados com o 

seu desempenho em tarefas de leitura e de escrita e comparando-os entre si. Assim, 

com base nas áreas evocadas neste estudo, estão identificados os três grupos de provas 

a integrar no presente estudo experimental. As Provas A,  usadas para seleccionar a 

amostra. As Provas B, usadas para apurar o desempenho na leitura e na escrita dos 

sujeitos testados. A Prova do Intruso, para medir o desempenho da CS dos sujeitos 

testados. O quadro 14 ilustra a totalidade das provas concebidas para o presente 

estudo. 
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Quadro 14 - Provas do estudo 

Provas A 

(selecção da 
amostra) 

Provas B 

(organização da amostra em função do 

 desempenho em tarefas de leitura e 
escrita) 

Prova do Intruso 

(desempenho da amostra 
numa tarefa de CS) 

Provas de Escrita Provas de Leitura 

1 prova de 
produção para 
avaliação fonética e 
fonológica 

1 prova de escrita 
de palavras 

1 prova de leitura 
de palavras 

1 prova de detecção de 
palavra com segmento 
intruso na periferia esquerda 
da palavra (integrado numa 
série de 3 palavras) 

1 prova de 
discriminação 
segmental 

1 prova de escrita 
de pseudopalavras 

1 prova de leitura 
de pseudopalavras 

 

Pela leitura do quadro 14, conclui-se que o estudo experimental final apresenta, 

assim, três fases.  

Na primeira fase, foram aplicadas as Provas A, (Prova de Produção para 

Avaliação Fonética e Fonológica e Prova de Discriminação Segmental),  

especialmente concebidas para a selecção dos sujeitos a incluir na amostra. Ainda que 

estabelecido, como critério de primeira selecção, a consulta das fichas pessoais de 

cada sujeito e a verificação da inexistência de quaisquer registos de perturbações 

cognitivas, auditivas, articulatórias, linguísticas (incluindo as fonológicas) ou outras 

que pudessem interferir no desenvolvimento linguístico da criança, optou-se pela 

aplicação das Provas A por forma a garantir a não inclusão de sujeitos que pudessem 

apresentar algum tipo de dificuldade em termos de produção e/ou de discriminação de 

segmentos, não detectada ou negligenciada94.  

Seguiu-se a fase de aplicação das Provas B, com vista à organização da amostra 

em função do seu desempenho na leitura e na escrita, num primeiro momento, e com 

                                                
94 Sobre a selecção da amostra, ver secção 4.6.1. 
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vista ao apuramento de resultados relativos ao tratamento que os sujeitos faziam dos 

grafemas, num segundo momento. As Provas B incluem uma Prova de Escrita de 

Palavras, uma Prova de Escrita de Pseudopalavras, uma Prova de Leitura de 

Palavras e uma Prova de Leitura de Pseudopalavras.  

Finalmente, o estudo experimental encerrava com a aplicação da Prova do 

Intruso. Trata-se de uma tarefa de CS que convida o sujeito à identificação da palavra 

que, numa série de 3 palavras, viola a aliteração proposta. A esta palavra com 

comportamento marginal chama-se intruso. As palavras podem ser apresentadas 

pictograficamente ou acusticamente. Neste trabalho, foram pictograficamente 

apresentadas. 

Tendo em conta que a análise dos resultados desta experiência passa pelo 

cruzamento dos dados relativos às produções escritas de estímulos fornecidos 

verbalmente (por audiogravação) e às descodificações, na leitura, de estímulos 

escritos, as palavras e pseudopalavras seleccionadas para a totalidade das provas 

obedeceram aos mesmos critérios linguísticos. A apresentação dos estímulos foi de 

natureza auditiva na prova de discriminação segmental e nas provas de escrita; foi 

visual pictográfica nas provas de CS, de discriminação segmental e de avaliação do 

desempenho fonético e fonológico; foi visual e grafémica nas provas de leitura. 

Sendo as provas apresentadas no computador, a tecla * (asterisco) foi pré-

definida no teclado com a função de interromper a experiência e a tecla 0 foi usada 

para registar respostas consideradas inválidas e incorrectas (inclassificáveis ou não 

realizadas). Assim, a tecla * foi premida pelo investigador em caso de interrupção por 

parte de alguém externo à experiência. A tecla 0 foi pressionada quando o investigador 

foi incapaz de classificar a resposta dada pelo sujeito testado (mediante a realização de 
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um registo gráfico não interpretável nas provas de escrita ou mediante a produção oral 

de uma resposta impercepível ou confusa, na oralidade). 

 

4.3.2. Aplicação geral das provas  

 Como referido, todas as provas foram montadas no programa informático 

E.Prime. As respostas foram inseridas pelo investigador ou pelo próprio sujeito na 

referida aplicação informática. Sempre que o investigador foi responsável pelo registo 

das respostas dos sujeitos, recorreu-se a um teclado periférico (e não ao do portátil 

usado neste estudo), posicionado perpendicularmente ao sujeito, a fim de este não 

visualizar os registos do investigador e de este processo não interferir nas suas 

respostas. Sempre que o sujeito foi responsável pelo registo das suas próprias 

respostas, este recorreu aos botões de uma caixa de respostas, em madeira, 

previamente construída. Esta caixa foi adaptada ao teclado do computador portátil 

usado na experiência e incorporau três botões-Tweety em contacto directo com as 

teclas de resposta pré-definidas, posicionados em frente aos estímulos apresentados. 

Ao pressionar um dos botões, a resposta era automaticamente registada e validada (ver 

fotografia da caixa em Apêndice I). No caso de provas como a de escrita, por 

exemplo, a produção foi fornecida pelos sujeitos testados, com papel e caneta, sendo a 

resposta registada posteriormente pelo investigador, em formato digital.  

As provas foram aplicadas individualmente, na presença do investigador, e 

decorreram num local com boas condições de insonorização e de luz, num dos 

gabinetes de atendimento terapêutico da instituição que acolhe os sujeitos integrados 

no presente estudo (Externato “Colégio Campo de Flores”, em Almada). A duração da 

aplicação das Provas A rondou os 10/15 minutos por sujeito. As Provas B demoraram 



 

 127 

cerca de 30/45 minutos a serem aplicadas e a Prova do Intruso, aproximadamente 

10/15 minutos. Em suma, a aplicação de todas as provas levou entre 50 a 75 minutos. 

Para as crianças que apresentavam sinais de cansaço, optou-se pela aplicação bi-

faseada das provas, submetendo-as num dia, às Provas A e à Prova do Intruso e no dia 

seguinte às Provas B. 

Expostas as condições gerais de aplicação, prossegue-se com os detalhes 

relativos a cada prova. 

 

4.3.3. Provas A 

Nesta secção, é feita uma apresentação dos instrumentos que constituem as 

Provas A, nomeadamente, a Prova de Produção para Avaliação Fonética e 

Fonológica, em 4.3.3.1, e a Prova de Discriminação Segmental, em 4.3.3.2.  

 

4.3.3.1.  Prova de Produção para Avaliação Fonética e Fonológica 

Motivação e objectivos 

Estudos mostram que as três áreas de maior influência no desenvolvimento da 

CS são a discriminação segmental (tarefa de percepção) e o desenvolvimento fonético 

e fonológico (Rvachew, 2006). Por não se dispor de uma prova de avaliação do 

desenvolvimento fonológico (produção e percepção) concebida à luz dos critérios 

linguísticos do presente estudo, construiu-se uma prova de avaliação da discriminação 

segmental e uma prova de produção para avaliação fonética e fonológica, certificando-

se assim a presença dos formatos linguísticos alvo no sistema fonológico dos sujeitos.  
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Descrição das provas 

Neste estudo, a produção articulatória é avaliada em função do modo como se 

conjugam o modo e o ponto de articulação, envolvidos na produção das consoantes. 

Dada a existência de um teste de produção para avaliação fonética e fonológica das 

consoantes do PE (TAPAC-PE, cf. Falé & Faria, 2001 e Falé, Monteiro & Faria, 

2001), validado e aferido à população portuguesa95, procedeu-se ao levantamento de 

todos os itens linguísticos incluídos no mesmo, aproveitando os que obedeciam aos 

critérios linguísticos adoptados em 4.2.1. Foram acrescentados alguns estímulos com 

vista à integração, em C1, de todas as combinatórias de MA e PA em avaliação no 

presente estudo. A Prova de Produção para Avaliação Fonética e Fonológica 

utilizada nesta experiência contém os estímulos apresentados no quadro 15, também 

usados nas Provas B e na Prova do Intruso. 

Quadro 15 - Palavras da Prova de Produção para Avaliação Fonética e Fonológica 

         MA   
PA fricativas oclusivas nasais líquidas vozeamento 

labiais 

Faca  
Folha 

Pato  
Pilha - - não vozeado 

Vaca  
Vela 

Bata  
Bola 

Mesa 
Mota - vozeado 

coronais 

Sino 
Saco 

Chave 
Chuva 

Taco 
Terra - - não vozeado 

Zorro 
Zero 

Jarra 
Jogo 

Dado  
Dedo 

Ninho  
Neve 

Laço  
Luva vozeado 

dorsais 
- Casa 

Copo - - não vozeado 

- Gato  
Gorro - Rolha  

Roda vozeado 

 

                                                
95 A validação e aferição de instrumentos pode passar por processos mais ou menos rígidos . 
No caso do TAPAC-PE, e considerando Almeida & Freire (2003), tratou-se de uma validação 
interna e de uma aferição não estratificada. Para mais detalhes sobre o TAPAC-PE, consulte-
se Falé e Faria (2001) e Falé, Monteiro e Faria (2001). 
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Os estímulos foram retirados da lista geral apresentada no quadro 12. São, 

assim, mantidos todos os critérios definidos na secção 4.2.1. Todas as consoantes-alvo 

(C1), em posição inicial de palavra e em Ataque simples de sílaba, são testadas duas 

vezes. Para o caso das duas palavras-estímulo iniciadas por /n/ e considerando em 

primeira instância os critérios semânticos, concorriam as palavras ninho, neve, nota, 

nata e nave. Tendo em conta que as V1 envolvidas nas três últimas palavras são 

abundantes nas restantes palavras seleccionadas, optou-se pelas duas primeiras (ninho 

e neve), por forma a integrar pelo menos mais uma ocorrência das vogais  /i/96 e /ɛ/97 

em V1 (perfazendo, assim, um total de 3 e 4 ocorrências respectivamente), já que as V1 

detêm uma posição importante ao compartilharem a mesma sílaba que o segmento 

consonântico-alvo. A opção pelo estímulo chave deveu-se ao facto de estarem em 

competição, para o segmento consonântico-alvo /ʃ/, as palavras chuva, chucha, chupa, 

chave e chapa, que apenas oferecem duas vogais distintas para ocupar a posição de V1. 

Partindo do princípio de que as V1 de duas palavras que testem o mesmo segmento 

consonântico-alvo têm de ser diferentes (critério (vi) definido na secção 4.2.1), resta 

escolher uma palavra entre chuva, chucha e chupa e outra entre chave e chapa. Apesar 

de chapa vir a integrar a Prova de Discriminação Segmental e a Prova do Intruso, esta 

foi eliminada da Prova de Produção para Avaliação Fonética e Fonológica por se 

tratar de uma palavra menos frequente no léxico do PE (ver critérios adoptados na 

secção 4.2.1), pelo que prevaleceu o estímulo chave. Quanto ao outro grupo de 

palavras que integram o segmento consonântico-alvo /ʃ/ associado à vogal /u/, 

manteve-se a palavra chuva, em detrimento de chucha e de chupa, que remetem, 

respectivamente, para chupeta e para chupa-chupa. Ainda assim, estes itens foram 

incluídos na Prova de Discriminação Segmental e na Prova do Intruso.  
                                                
96 Em ninho, pilha e sino. 
97 Em neve, terra, vela e zero. 
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O resultado final da Prova de Produção para Avaliação Fonética e Fonológica 

encontra-se disponível no Apêndice II. 

 

Aplicação e procedimento 

A Prova de Produção para Avaliação Fonética e Fonológica foi aplicada 

individualmente, com recurso a requer a nomeação das imagens que surgiam no ecrã 

do computador. As produções foram registadas pelo investigador, através de teclas 

pré-definidas no E.Prime, à medida que o sujeito apresentavam as suas produções. 

Foram configuradas teclas para todos os segmentos do PE  testados, a fim de registar a 

capacidade de produção segmental dos mesmos. Foi configurada a tecla 0 para as 

respostas consideradas inválidas ou incorrectas (inclassificáveis ou não realizadas). As 

respostas correctas foram registadas com a letra do teclado que corresponde ao 

segmento consonântico-alvo98 (C1) e as respostas erradas foram registadas com a tecla 

0 ou com outra que não a correspondente ao segmento testado. A tecla * (asterisco) foi 

definida para o caso de a experiência ser interrompida. Recorreu-se, a um teclado 

periférico, a fim de não  interferir nas respostas dos sujeito. 

Antes de iniciar a prova, foi dada a seguinte instrução ao sujeito: “Agora, no 

ecrã do computador, vais ver uma imagem de cada vez… e vais ter de dizer o nome 

dela!”. 

Esta prova não foi alvo de análise estatística dado que as provas da fase A 

apenas serviram para a selecção de sujeitos que revelassem o estabelecimento do seu 

sistema contrastivo relativamente às consoantes do PE em início de palavra, tanto na  

                                                
98 Algumas das teclas pré-definidas para este efeito mantêm uma relação mais directa com os 
segmentos com que se relacionam (exemplo: tecla <s> para o segmento /s/), enquanto outras 
estão mais distantes (exemplo: tecla <h> para o segmento /ʃ/). 
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produção (desempenho testado com esta prova) como na percepção (desempenho 

testado na Prova de Discriminação Segmental). Assumiu-se o critério de Bernhardt 

(1992b), segundo o qual um sistema estabelecido pressupõe um sucesso acima dos 

80%99, pelo que crianças sujeitas a esta prova foram excluídas sempre que 

apresentaram um sucesso de nomeação inferior a 26 estímulos sobre os 32 testados. 

 

4.3.3.2. Prova de Discriminação Segmental 

Motivação e objectivos 

O processamento auditivo remete para um conjunto de actividades 

neurobiológicas e electrofisiológicas relacionadas com os processos envolvidos no 

tratamento que o sistema nervoso central faz da informação auditiva (Lasky & Katz, 

1983). O processamento auditivo pressupõe, percepção auditiva por via da audição 

(Pereira, 1993) e envolve inúmeros mecanismos fisiológicos auditivos, entre eles, o da 

discriminação. Este processamento tem vindo a ser amplamente estudado (Flowers, 

1964; Pereira, 1993; Pereira & al., 2002) com o objectivo de esclarecer as dificuldades 

auditivas presentes em pessoas com limiares audiométricos normais, porém, com 

queixas de percepção e/ou de outros problemas de processamento auditivo, muito 

comuns em crianças que apresentam inabilidades na manipulação dos sons da fala 

(Frota & Pereira, 2004). 

Dada a inexistência de uma prova de discriminação segmental transversal a 

todas as consoantes do PE e focada na posição inicial de palavra, procedeu-se à 

construção da mesma. 

                                                
99 Alguns autores recorrem ao mesmo critério para definir a fronteira ente a ausência e a 
presença de perturbações do desenvolvimento fonológico (Wertzner & al., 2001; Wertzner, 
Amaro & Teramoto, 2005). 
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Descrição das provas 

Com vista à construção da Prova de Discriminação Segmental, definiram-se 

alguns critérios experimentais. O priming consistiu na apresentação visual e auditiva 

de  três estímulos pictográficos. As imagens apareciam lado a lado no ecrã do 

computador. Os conceitos representados por essas ilustrações remetiam para três tipos 

de estímulos: o alvo, um concorrente ao alvo e um distractor, que, entre si, formavam 

pares mínimos. A fim de sistematizar a estrutura linguística das séries inerentes ao 

processo de construção da prova, desenhou-se o esquema do quadro 16. 

Quadro 16 - Esquema para as séries da Prova de Discriminação Segmental 

Constituinte 
 
Exemplo 

C1 
1ª consoante 
de [#'CV.CV#] 

V1 
1ª vogal de 
[#'CV.CV#] 

C2 
2ª consoante de 
[#'CV.CV#] 

V2 
2ª vogal de 
[#'CV.CV#] 

Função na 
série 

Bola Cx Vα Cz Vβ Estímulo-
concorrente 

Mola Cy Vα Cz Vβ Estímulo-
alvo 

Mala Cy V não α Cz   Vβ Estímulo-
distractor 

 

Numa série como bola-mola-mala, bola concorre com mola e mala é o 

distractor. Para tal, o par mínimo bola-mola (concorrente-alvo) difere em C1 

(respectivamente /b/-/m/, representados no quadro por Cx e Cy), mantendo semelhante 

a restante sequência segmental (/'_ɔlɐ/ em ambas as palavras). O par mínimo mola-

mala (alvo-distractor) difere na V1 (respectivamente /ɔ /-/ɐ/), mantendo semelhante a 

restante sequência segmental (/'m_lɐ/). O quadro 17 apresenta a lista de palavras 

provenientes do quadro 12 que integram a Prova de Discriminação Segmental. 
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Quadro 17 - Palavras da Prova de Discriminação Segmental 

        MA 
PA Fricativas oclusivas nasais líquidas vozeamento 

labiais 

Vaca 
Faca 
Foca 

Bata 
Pata 
Pato 

- - não vozeado 

Bala 
Vala 
Vela 

Pata 
Bata 
Bota 

Bola 
Mola 
Mala 

- vozeado 

coronais 

Taco 
Saco 
Soco 

Capa 
Chapa 
Chupa 

Serra 
Terra 
Turra 

- - não vozeado 

Gorro 
Zorro 
Zero 

Garra 
Jarra 
Jarro 

Gado 
Dado 
Dedo 

Data 
Nata 
Nota 

Rata 
Lata 
Luta 

vozeado 

dorsais 

- 
Pano 
Cano 
Cana 

- - não vozeado 

- 
Cola 
Gola 
Galo 

- 
Golo 
Rolo 
Ralo 

vozeado 

 

Na impossibilidade de uma distribuição homogénea das propriedades 

fonológicas manipuladas pelas diferentes séries, contam-se nove séries distintas em 

termos de classe segmental (por exemplo, bala-vala-vela), quatro séries distintas em 

termos do voceamento (por exemplo, pata-bata-bota) e três séries distintas em termos 

de PA (por exemplo, pano-cano-cana). 

Retomando o exemplo bola-mola-mala, depreende-se que, na intenção de aferir 

a discriminação do primeiro segmento consonântico de um par distinto ao nível da 

nasalidade (como no caso série bola-mola-mala), bastariam apenas duas palavras, 

nomeadamente bola-mola. Contudo, foi acrescentada a palavra mala para que 

funcionasse como um distractor, por não diferir da palavra-alvo ao nível da primeira 

consoante mas sim de um outro segmento. Em cada série, a maioria dos segmentos 

que distingue os estímulos-distractores dos estímulos-alvo incide em uma das vogais, 

preferencialmente na V1, em detrimento de diferenças incidentes em C2 ou em V2. Ao 
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diferirem no segmento V1, favorece-se a ocorrência do processamento segmental, mais 

do que do silábico. Porém, em termos lexicais, a língua oferece limitações, pelo que 

nem sempre foi possível implementar esta opção. Neste caso, encontraram-se alguns 

pares que diferem em V2 (na série bata-pata-pato, o par pata-pato; na série garra-

jarra-jarro, o par jarra-jarro; na série cola- cano-cana, o par cano-cana), em C2 (na 

série gorro-Zorro-zero, o par Zorro-zero, ) em, V1 e V2 (da série cola-gola-galo, o par 

gola-galo).  

Idealmente, a imagem com o segmento consonântico-alvo deveria ocupar a 

posição medial da série. Contudo, tal estrutura poderia promover um fenómeno de 

habituação relativamente ao lugar da resposta correcta. Assim, procedeu-se a uma 

distribuição da localização do alvo: em cinco ocorrências, o estímulo-alvo está 

próximo do seu par concorrente; em cinco ocorrências, está próximo do seu par 

distractor; em cinco ocorrências, está próximo de ambos. 

Todos os estímulos desta prova foram apresentados visual e auditivamente, já 

que se tratava de uma prova de discriminação segmental. A componente visual 

eliminou dificuldades provenientes de qualquer factor mnésico, já que o sujeito foi 

confrontado com 3 palavras e 3 imagens de cada vez, aquando da apresentação dos 

estímulos audiogravados (Nimmo & Rodenrys, 2002). Todas as imagens foram 

integradas numa construção experimental digital implementada no E.Prime 

O resultado final da Prova de Discriminação Segmental encontra-se disponível 

no Apêndice III. 
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Aplicação e Procedimento 

Contrariamente à Prova de Produção para Avaliação Fonética e Fonológica, a 

Prova de Discriminação Segmental envolveu o sujeito no registo das suas respostas, o 

que implicou a configuração das teclas numa caixa de respostas, construída em 

madeira e adaptada ao teclado do computador portátil. Três botões-Tweety em 

contacto directo com as teclas pré-definidas no E.Prime encontravam-se  posicionados 

em frente aos estímulos pictográficos apresentados no ecrã do computador. Ao 

pressionar um dos botões, a resposta era automaticamente registada e validada (ver 

fotografia da caixa em Apêndice I). 

Nesta prova, o sujeito tem de identificar a palavra ouvida, fazendo a sua 

correspondência à imagem visualizada no ecrã do computador, presente numa série de 

três imagens. Essa imagem corresponde à palavra que integra o segmento 

consonântico-alvo, tal como anteriormente exemplificado com a série bola-mola-

mala.  

Antes de iniciar a prova, é dada a seguinte instrução ao sujeito: “Agora, no ecrã 

do computador, vais ver três imagens e, ao mesmo tempo, vais ouvir um nome que 

poderás voltar a ouvir uma única vez, caso não o tenhas percebido muito bem… 

depois, vais carregar no botão-Tweety que está por baixo da imagem com esse 

nome!”. Uma vez iniciada a prova, a criança ouvia: “Carrega no botão debaixo de… 

(nome da imagem)”. 

Esta prova não foi sujeita a análise estatística dado que as provas da fase A 

apenas serviram para a selecção de sujeitos que não revelassem alterações do seu 

desenvolvimento fonológico, nem na produção (desempenho testado na prova de 

produção fonética e fonológica) nem na percepção (desempenho testado nesta prova). 
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Como referido, a ausência de perturbação pressupõe um sucesso acima dos 80% 

(Wertzner & al., 2001; Wertzner, Amaro & Teramoto, 2005), pelo que as crianças 

sujeitas a esta prova foram automaticamente excluídas sempre que apresentaram um 

sucesso de discriminação inferior a 13 estímulos (considerando as 16 séries testadas), 

tal como sucedeu na prova de produção fonética e fonológica.  

 

4.3.4. Provas B 

Motivação e objectivos 

Dada a inexistência de uma prova de escrita e de leitura de palavras, e de 

pseudopalavras com estrutura [#'CV.CV#] e que inclua a ocorrência de todas as 

consoantes do PE em posição inicial, procedeu-se à construção das Provas B. 

Numa primeira fase, estas provas apenas serviram para a organização da 

amostra100, uma vez que o presente trabalho se debruça sobre o estudo da CS e que a 

literatura aponta para o forte impacto do conhecimento ortográfico no 

desenvolvimento da CF em geral (Bradley & Bryant, 1985; Goswami & Bryant, 1990; 

Blachman, 1991; Brady & Shankweiler, 1991; Morais, 1997; Capovilla, Dias & 

Montiel, 2007; Treiman & al., 1998; Viana, 2001, 2002; Silva, 2003; Veloso, 2003; 

Gillon, 2004; Snowling & Hulme, 2005; Sim-Sim, Ramos & Santos, 2006; Castelo 

2012). Assim, a amostra foi organizada com base nos resultados das competências de 

escrita e de leitura apuradas nas Provas B, e não em função da idade ou da 

escolaridade.  

Numa segunda fase, os resultados das provas de escrita e de leitura de palavras e 

de pseudopalavras foram usados para investigar o impacto de propriedades segmentais 

                                                
100 Sobre a questão da organização da amostra, ver secção 4.6.2. 
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na conversão segmento-grafema. Ainda que não concebidas para esse efeito, os 

estímulos seleccionados para estas provas induziam respostas que proporcionam a 

análise do impacto do MA e/ou do PA no desempenho de tarefas  de leitura e de 

escrita, pouco explorada na literatura sobre o PE. 

	  

Descrição das provas 

A partir da selecção de estímulos realizada no quadro 12, e considerando os 

objectivos de investigação do presente estudo, procedeu-se à escolha das palavras a 

integrar as Provas B. No quadro 18, consta a lista de palavras da Prova de escrita de 

palavras e da Prova de leitura de palavras (ambas das Provas B). 

Quadro 18 - Palavras da Prova de Escrita e da Prova de Leitura  

           MA   
PA fricativas oclusivas nasais líquidas vozeamento 

labiais 
Fato Pipo - - não vozeado 

Vela Bala Mota - vozeado 

coronais 
Selo  

Chuva  Taco - - não vozeado 

Zona  Jogo Dedo Neto Luva vozeado 

dorsais 
- Casa - - não vozeado 

- Golo - Rato vozeado 

 

Nas Provas de Escrita e de Leitura, o alvo continua a ser o segmento 

consonântico da periferia esquerda (C1), como tal, o principal critério remete para a 

escolha de palavras que proporcionem a ocorrência das 16 consoantes do PE passíveis 

de ocupar a referida posição. O segundo critério inerente à selecção destes estímulos 

remete para a escolha de palavras cujas restantes sequências fonológicas [#'_V.CV#] 

sejam maximamente diversificadas entre elas, dado que o objectivo primário das 

Provas B se prende com o apuramento de competências de leitura e de escrita.    
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No quadro 13, constam as 16 pseudopalavras, que visam testar os 16 segmentos 

consonânticos passíveis de ocupar posições periféricas à esquerda, para integrar a 

Prova de Escrita de Pseudopalavras e a Prova de Leitura de Peudopalavras. Todos os 

critérios definidos na secção 4.2.1 são mantidos. 

Todas as palavras e pseudopalavras, em ambas as provas (de escrita e de leitura), 

foram inseridas numa construção experimental digital implementada no programa 

informático E.Prime, dando lugar à Prova de Escrita de Palavras, à Prova de Leitura 

de Palavras, à Prova de Escrita de Pseudopalavras e à Prova de Leitura de 

Pseudopalavras.  

 

Aplicação e Procedimento 

Para as Provas de Leitura, foram configuradas teclas para todos os segmentos do 

PE, a fim de o investigador registar a capacidade de os sujeitos converterem os 

grafemas ou dígrafos em segmentos (como <p> de [p]ipo) e <ch> de [ʃ]uva).  

Para as Provas de Escrita, o procedimento foi idêntico mas aplicado à conversão 

segmento-grafema, na tarefa de escrita do estímulo ouvido.  

Enquanto que, nas Provas de Leitura, as teclas pré-definidas para o registo das 

respostas correspondiam a grafemas que representavam segmentos (por exemplo, tecla 

<s> para o som [s]; tecla <h> para o som [ʃ]), nas Provas de Escrita, as teclas pré-

definidas correspondiam às letras101 efectivamente grafadas pelos sujeitos).  

As respostas correctas foram registadas com a letra do teclado correspondente 

aos grafemas ou aos segmentos consonânticos usados pelos sujeitos testados. As 
                                                
101 Mais detalhes são fornecidos acerca dos conceitos de grafema e de letra no capítulo 3. 
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respostas erradas foram registadas com a tecla 0 ou com outra tecla que não a 

correspondente à resposta correcta esperada e automaticamente processada como 

resposta errada. Assim, não só se registaram respostas erradas decorrentes de 

produções inclassificáveis ou não realizadas (com a tecla 0) como respostas erradas 

decorrentes de produções erradas (com a tecla correspondente à escolha errada). 

Tendo em conta que esta forma de registo apenas reflecte a resposta fornecida quanto 

à conversão de C1 e que o sucesso desta conversão não pressupõe o sucesso da 

conversão total da palavra ou pseudopalavra, acrescentam-se um segundo nível de 

registo relativo à capacidade de conversão das restantes unidades da palavra ou 

pseudopalavra testada, reflectindo, este nível, diferentes competências de leitura e/ou 

de escrita por parte dos sujeitos testados. No caso da escrita, esta observação é baseada 

nas produções escritas fornecidas pelas crianças; no caso da leitura, é baseada na 

gravação das suas produções, registadas com um leitor-gravador MP3 (Creative 

Nomad).  

Foram definidas diferentes pontuações em função do desempenho manifestado. 

A “0” correspondeu uma conversão inválida, inconsistente ou não realizada; a “1” 

correspondeu uma conversão correcta de V1 da  palavra ou pseudopalavra testada, a 

“2” corresponde uma conversão correcta de C1; a “3” corresponde uma conversão 

correcta de C1+V1; a “4” corresponde uma conversão correcta de C1+V1+C2/V2; a “5” 

corresponde uma conversão correcta na totalidade da palavra ou pseudopalavra 

testada. 

Só os sujeitos com uma pontuação correspondente a 2, 3, 4 ou 5 conseguiram 

converter correctamente a unidade-alvo desta experiência, C1. Um sujeito que obtenha 

5 valores revela mais competências de leitura e de escrita do que um sujeito que 

consiga 2 valores, apesar de ambos atingirem o mínimo exigido nesta experiência. 
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Cada uma das quatro provas foi aplicada em quatro tempos e em sequência, não 

havendo lugar a apresentações aleatórias nem das provas nem dos estímulos contidos 

em cada uma. A aplicação começou pela Prova de Escrita de Palavras, passando 

depois para a Prova de Escrita de Pseudopalavras, de seguida para a Prova de Leitura 

de Palavras e, por fim, para a Prova de Leitura de Pseudopalavras. A presença das 

tarefas de escrita em primeiro lugar visou favorecer as tarefas de leitura, que poderiam 

vir a apresentar sucessos decorrentes de efeitos mnésicos (memória visual de curto 

prazo) e não de efectivas competências linguísticas (Nimmo & Roodenrys, 2002).  

No caso das Provas de Leitura, os estímulos foram apresentados em formato 

visual grafémico no ecrã do computador e o sujeito foi convidado a lê-los em voz alta. 

No caso das Provas de Escrita, os estímulos foram apresentados em formato áudio e o 

sujeito foi convidado a escrevê-los, recorrendo a caneta e papel. Em ambos os casos, o 

registo do desempenho foi imediatamente efectuado pelo investigador, utilizando as 

teclas de um teclado periférico, pré-definidas no E.Prime aquando da construção das 

provas, tal como referido no início da presente secção. 

Todas as provas foram aplicadas individualmente e, antes de iniciar a Prova de 

Escrita de Palavras, foi dada a seguinte instrução ao sujeito: “Agora, vais ouvir umas 

palavras que vais tentar escrever… mesmo que não saibas bem, tenta! Quando não 

tiveres percebido muito bem, poderás voltar a ouvir uma única vez.”. Para a Prova de 

escrita de pseudopalavras, foi dada a seguinte instrução: “Agora, vais ouvir umas 

palavras que não conheces e vais tentar escrevê-las … mesmo que não saibas bem, 

tenta! Quando não tiveres percebido muito bem, poderás voltar a ouvir uma única 

vez.”. Para a Prova de Leitura de Palavras, disse-se ao sujeito: “Agora vais olhar para 

o ecrã do computador e vais tentar ler umas palavras… mesmo que não saibas bem, 

tenta!”. Finalmente, para a Prova de Leitura de Pseudopalavras, o sujeito ouviu a 
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seguinte instrução: “Agora vais olhar para o ecrã do computador e vais tentar ler 

umas palavras que não conheces… mesmo que não saibas bem, tenta!”. 

 

4.3.5. Prova do Intruso 

Motivação e objectivos  

Afim de observar o desempenho dos sujeitos relativamente à sua CS, foi 

delineada uma prova que permitisse avaliar a sua capacidade de detecção da unidade 

segmental. Partindo da compilação de tarefas para avaliação da CF apresentada por 

Veloso (2003) (cf. secção 2.5 do capítulo 2), procede-se à selecção da tarefa que 

melhor permitia cumprir os objectivos aqui propostos.  

Assumindo as três grandes classes de tarefas indentificadas (Veloso, 2003), a 

segmentação fonémica (Phoneme Segmentation), a reconstituição da ordem linear dos 

fonema (Phoneme Blending) e a comparação de sons (Sound Comparison), 

contextualiza-se, em seguida, a tarefa utilizada no presente estudo. 

Os resultados apurados em provas do tipo Phoneme Blending apresentam, logo a 

partir dos 70 meses (5;08 meses), percentagens de sucesso muito elevadas (Chard & 

Dickson, 1999; acima dos 95%: Sim-Sim, 2001). Um dos objectivos desta experiência 

é verificar se os sujeitos com baixo conhecimento ortográfico apresentam uma 

tendência de grupo quanto ao desempenho decorrente da sua CS, dando lugar à 

identificação de um padrão de emergência e de desenvolvimento da CS, exclui-se, 

assim, a hipótese de construir uma prova deste tipo por apresentar fortes 

probabilidades de desencadear resultados muito altos, que invalidassem a extracção do 

referido padrão. 
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A hipótese de construir uma tarefa de segmentação (Phoneme Segmentation) 

também foi rejeitado, uma vez que este tipo de tarefa não proporciona a focagem num 

único alvo da sequência fonológica testada. 

Assim, procedeu-se à selecção de uma tarefa pertencente ao grupo que remete 

para a comparação de sons (Sound Comparison). Das tarefas que integram este grupo, 

excluiu-se a tarefa Igual/Diferente (“Same/Different”) na medida que, mediante a um 

par de palavras, o sujeito apenas tem de dizer se estas começam, terminam ou 

partilham de um mesmo som, tendo, como tal, 50% de hipóteses de acertar. Excluiu-se 

também a tarefa Comparação com modelo (“Match-to-Sample”) dada a diversidade e 

a inconsistência dos procedimentos associados a essa tarefa. Por dependerem de 

produções autónomas por parte do sujeito, ainda que decorrentes de um priming, 

excluiram-se as tarefas de Detecção do som (“Sound Detection”) e de Aliteração 

(“Alliteration”), descritas na literatura como estando dependentes de um elevado nível 

de CS, (Chard & Dickson, 1999; Sim-Sim, 2001; De Graaff & al., 2011). Desta forma, 

a escolha recaiu sobre uma tarefa de “Exclusão de um (som) diferente - Oddity”. Dada 

a inexistência de uma Prova do Intruso linguisticamente controlada, procedeu-se à sua 

construção, a partir dos critérios listados nas secções 4.2.1 e 4.2.3 e dos estimulos 

apurados na secção 4.2.2.   

Descrição da prova 

A partir da selecção dos estímulos (cf. quadro 12), procedeu-se à escolha das 

palavras para a Prova do Intruso.  

Numa sequência de três estímulos, surgem o alvo e dois concorrentes, que, entre 

si, formam pares mínimos. Apesar de os estímulos que compõem estas séries 

apresentarem funções distintas das definidas para a Prova de Discriminação 
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Segmental no quadro 16, a sistematização das que integram a Prova do Intruso 

obedece ao mesmo esquema. Assim, numa série como mota-bota-bata, mota comporta 

o intruso, tendo, por isso, a função de estímulo-alvo, e concorre com bota; bata é o 

distractor. O quadro 19 apresenta a lista de palavras que integraram a Prova do 

Intruso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 144 

Quadro 19 - Palavras da Prova do Intruso 

MA 
 
 
 PA 

fricativas (F) 
com: 

oclusivas (O) 
com: 

nasais (N)      
com: 

líquidas (L)   
com: vozeamento 

N O L N F L O F L N O F 

la
bi

ai
s (

e 
co

ro
na

is
) 

- 

Palha 
Pilha 
Filha - - 

Folha 
Filha 
Pilha 

 
Fada 
Fado 

- - - - - - - 
não 

vozeado 

 
 
 
 

Mola 
Mala 
Vala 

 
 
 
 

Bola 
Bala 
Vala 

- 

 
 
 
 

Mala
Mola 
Bola 

 (Dado)  
 
 
 

Vela 
Vala 
Bala 

- 

Bata 
Bota 

(Nota)  
 

Bata 
Bota   
Mota 

 
 
 
 

Vela 
Vala 
Mala 

 

- - - vozeado 

co
ro

na
is

 (l
ab

ia
is

 e
 d

or
sa

is
) 

 

 
- 
 

Chave 

Turra 
Terra 
Serra 

(Couve)
(Cave) 
Chave 

  

 

 
- 
 

Chuva 

- 

Soco 
Saco 
Taco 

Chupa 
Chapa 
(Capa) 

(Fada) 
(Fado)	  

- - 
- 
 
 

Chuva 
Chave 

- - - 
- 
 
 

Chapa 
Chupa 

não 
vozeado 

Neve 
Nave 

Zorro 
(Garra) 
(Gorro)  

 
Jarra 

(Guerra) 
(Garra)  

Lava 
Luva 

Jacto 
(Rota) 
(Rato)  

Nota 
Nata 
Data 

Dado Luta 
Lata 
Data 

(Bata) 
(Bota) 
Nota 

Nave 

 

Luta 
Lata 
Nata 

Nota 
Nata 
Lata 

(Bota) 
(Bata) 
Lata 

Lupa 

 

(Jacto) 
(Jota) 
Rota 

vozeado  

do
rs

ai
s (

e 
co

ro
na

is
 ) - 

Couve 
Cave   

.(Chave) 

- - 
(Chupa) 
(Chapa) 

Capa 
- - - - - - - não 

vozeado 

- 

Garra 
Gorro 

(Zorro) 
 

Guerra 
Garra 
(Jarra) 

 

 

Rota 
Rato 

(Jacto) 

- 

 

 

(Jota) 
(Jacto) 
(Gato) 

 

 

Rolo 
Ralo 
Galo 

- - - - 

 

 

Golo 
Galo 
Ralo 

 

 

(Jacto) 
(Jota) 
Rota 

vozeado 

 

Tal como referido, na série mota-bota-bata, a palavra-alvo mota, por quebrar a 

aliteração da série, constitui par mínimo com bota que, por sua vez,  constitui par 

mínimo com bata. Estas duas últimas palavras permitem aferir a consciência da 

consoante nasal presente em mota. A palavra-alvo difere das palavras com que 
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compete através de C1. As outras duas palavras, bota e bata, que dão consistência à 

aliteração na série, diferem entre si através da V1. Caso a divergência entre estas duas 

palavras incida sobre C2 ou V2, estes estímulos apresentam a mesma sílaba inicial e o 

sujeito pode superar a tarefa de detecção do intruso (mota) pela execução de uma 

tarefa de consciência silábica e não segmental. Por este motivo, este critério nunca foi 

violado. Contudo, outros critérios foram inevitavelmente reconsiderados, à medida 

que algumas limitações interferiam na formação de determinadas séries. Estas 

circunstâncias originaram pares como cave-couve na série couve-cave-chave. Couve 

viola a condição estabelecida para V1 ao poder estar associada a um ditongo em alguns 

dialectos e ambos (couve e cave) violam a condição de V2 por não terminarem em [ɐ] 

ou [u]. Este par mínimo difere, assim, em dois segmentos, em V1 e em V2. Outros 

casos semelhantes se identificam no quadro 19, como garra e gorro (na série garra-

gorro-Zorro), jota e jacto (na série jota-jacto-gato), rota e rato (na série rota-rato-

jacto) e jacto e jota (na série jacto-jota-rota). As palavras fada e fado (na série fada-

fado-dado) obedecem à condição de par mínimo, porém, contrariamente ao desejável, 

mas na ausência de alternativa, compartilham a mesma V1. Relativamente aos 

segmentos consonânticos-alvo a comparar, nem todas as condições foram testadas. 

Não sendo possível, em todas as séries, confrontar, entre si, os segmentos coronais [n, 

d, z, l], por exemplo, optou-se por substituir o segmento alvo ou experimental por 

outro com o mesmo MA do inicialmente previsto. É o caso da série bota-bata-lata, 

por não ter sido confrontar /l/ com /d/, inicialmente previsto (mantendo-se, portanto, o 

MA de /d/ para /b/). Uma situação similar ocorre com a oclusiva dorsal /k/: na 

impossibilidade de a confrontar com outro segmento com o mesmo PA mas  com um 

MA distinto em não mais do que 2 traços (por essa condição não existir no inventário 

fonológico do PE), foi criada a série couve-cave-chave, a fim de proporcionar a 
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comparação de /k/ com, pelo menos, um segmento pertencente a outra classe, 

nomeadamente com a fricativa  /s/. Em suma, tal como referido até aqui, mediante a 

ausência de opções linguísticas óptimas, alguns critérios foram violados, 

proporcionando comparações inicialmente não planeadas. 

Pela leitura do quadro 19, verifica-se que as séries permitem comparações entre 

MA (por exemplo, entre líquidas e nasais, com base nos resultados obtidos para os 

segmentos-intrusos /l, ʀ/ versus /m, n/), entre PA (por exemplo, entre labiais e dorsais, 

com base nos resultados obtidos para os segmentos-intrusos /f, v, p, b, m/ versus /k, g, 

ʀ/) e entre PA associados a MA (por exemplo, entre oclusivas labiais e fricativas 

labiais, com base nos resultados obtidos para os segmentos-intrusos /p, b/ versus /f, 

v/). 

O resultado final da Prova do Intruso está disponível no Apêndice IV. 

 

Aplicação e procedimento 

A Prova do Intruso foi estruturada no E.Prime. O priming consistiu na 

apresentação visual pictográfica de uma série de três estímulos. As três 

palavras/imagens desta prova, com função competitiva, apareciam horizontalmente 

ordenadas no ecrã do computador. A componente visual eliminou dificuldades 

provenientes de qualquer factor mnésico, já que o sujeito era confrontado com 3 

imagens de cada vez (Nimmo & Rodenrys, 2002). Idealmente, a imagem com o 

segmento consonântico-alvo deve ocupar  uma posição periférica, isto é, à direita ou à 

esquerda da série, por forma a estar sempre ao lado do seu par mínimo concorrente, e 

este, por sua vez, deve estar sempre ao lado do seu par mínimo distractor, o que nunca 

proporciona a localização do alvo numa posição medial na série. Tal critério implica 
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um fenómeno de habituação relativamente ao lugar da resposta correcta, pelo que não  

foi adoptado. O alvo foi distribuído na série estando ora à esquerda, ora à direita, ora 

no meio (ver séries apresentadas na Prova do Intruso em Apêndice IV).  

Tal como a Prova de Discriminação Segmental, e contrariamente à Prova de 

Produção para Avaliação Fonética e Fonológica e às Provas B, esta prova envolve o 

sujeito no registo das suas respostas, pelo que se configuraram as teclas com recurso à 

caixa de resposta com botões-Tweety (cf. secção 4.3.2 ). Uma vez que, nesta prova, o 

TR102 foi registado pelo E.Prime, a investigadora pré-configurou a tecla do rato para 

dar início à contagem do tempo logo após a conclusão da nomeação das três imagens 

visualizadas no ecrã do computador, dando, assim, início à tarefa de CS em foco. 

O sujeito foi convidado a nomear as três imagens que visualizavam no ecrã do 

computador. Em cada série e logo após a conclusão dessa tarefa de nomeação, a 

investigadora dava início à prova, pressionando a tecla pré-definida do rato do 

computador para iniciar a contagem do tempo. Ao identificar o intruso, a criança 

regista a sua resposta, pressionando o botão-Tweety que correspondia à imagem do 

estímulo intruso visualizada no ecrã do computador.  

Antes de dar início à prova, era dada a seguinte instrução ao sujeito: “Agora, no 

ecrã do computador, vais ver três imagens ao mesmo tempo… primeiro, vais ter de 

dizer o nome delas e depois, vais carregar no botão-Tweety que está por baixo da 

imagem que tem um nome que começa por um som diferente das outras duas! Antes de 

começar vou mostrar-te, uma vez, como deves fazer. Depois, vais poder treinar duas 

vezes… mas depois, tu é que jogas sozinho!”. No primeiro diapositivo visualizado, a 

resposta à série mola-mala-bala era exemplificada pelo investigador; nos diapositivos 

                                                
102 Para mais informações sobre os TR, cf. secção 2.5. 



 

 148 

2 e 3, a criança tinha oportunidade de treinar, com as séries bala-bola-mola e bola-

Bela-vela. Era dada nova instrução: “A partir de agora, vais jogar sem ajuda!”. Uma 

vez iniciada a prova, a criança ouvia: “Diz o nome das imagens que estão no ecrã… 

Qual destas imagens começa por um som diferente?” e assim sucessivamente. 

 

4.4. Pilotagem e revisão das provas 

Um instrumento de medida é considerado aferido e normalizado quando 

administrado a uma amostra de grandes dimensões que se considere representativa da 

população para a qual é concebido e da qual se extraem dados, posteriormente 

assumidos como normativos (padrões). Após esta etapa, é possível aceder à norma, ou 

seja, ao resultado médio ou típico da amostra do estudo, que permite atribuir 

significado aos resultados obtidos posteriormente por outros indivíduos, a partir da 

aplicação do mesmo instrumento. Para chegar a esse produto, é necessário que o 

processo respeite etapas anteriores, tal como as ilustradas na figura 10 (Almeida & 

Freire, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 149 

Figura 10 - Etapas para a aferição de instrumento de medição de competências 
(meta)linguísticas 

 

Na primeira etapa (1), é definido o constructo103 do que se pretende medir, 

fazendo a revisão da literatura sobre o tema em questão, consultando outros 

instrumentos relativos ao mesmo contructo e recorrendo a peritagem, entre outros 

possíveis procedimentos de validação interna. Antes da aplicação de qualquer 

instrumento de medição a uma amostra estratificada, procede-se a uma pilotagem (2). 

Nessa fase, o instrumento é aplicado a uma amostra menor do que a amostra final, 

com o objectivo de aferir o instrumento. A amostra do estudo piloto deve ser 

constituída por cerca de 25 a 60 elementos, para amostras finais de 200 (Sampieri, 

Collado & Lúcio, 2006). Com base neste estudo-piloto, é feita uma revisão do estudo 

experimental (3), com eventual remoção de itens inconsistentes ou mais problemáticos 

e reflexão sobre os procedimentos inerentes à aplicação do instrumento. Só após estas 

etapas se poderá prosseguir com o processo de validação externa e de verificação da 

                                                
103 O constructo remete um conjunto de informações relativas a um conceito abstracto 
apreendido por meio de fenómenos concretos. A definição de um constructo obriga à 
identificação de comportamentos que dele derivam e que com ele se relacionam. Para mais 
detalhes, consulte-se Almeida e Freire (2003). 

•  revisão da literatura 
•  consulta de outros instrumentos com o mesmo constructo 
•  peritagem do constructo 
•  e/ou outros possíveis procedimentos 

(1) Validação  Interna do instrumento > construção do instrumento 

•  aferição do instrumento a uma amostra-piloto por via da sua aplicação 
(2) Pilotagem 

• revisão dos estímulos, do procedimento e de outros parâmetros do instrumento  
(3) Revisão 

•  Validade: (i) validação de critério (validade concorrente e preditiva) e/ou (ii) validade de constructo 
(validade convergente) 

•  Fidelidade: teste/reteste, bipartição dos itens, consistência interna dos itens e/ou outros possíveis 
procedimentos 

(4) Validação Externa e Fidelidade do instrumento 

•  aferição do instrumento a uma amostra de grandes dimensões por via da sua aplicação 
•  normalização/padronização dos dados recolhidos 

(5) Aferição e normalização 
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fidelidade dos itens (4). Por último, é realizada a aferição e normalização do 

instrumento de medição (5). 

O instrumento do presente estudo segue as seguintes etapas: (1) validação 

interna, (2) pilotagem e (3) revisão.  

Para a validação interna (1), foi definido o constructo de acordo com os 

procedimentos descritos figura 10.  

Tendo este estudo uma amostra inferior a 100 sujeitos, (basta que a amostra do 

estudo-piloto seja constituída por 13 elementos; Sampieri, Collado & Lúcio, 2006, 

todas as provas foram aplicadas a 13 sujeitos, concretizando, assim, a etapa relativa à 

pilotagem (2).  

Para a revisão (3), foi realizado um conjunto de operações com vista à 

adequação do instrumento foi feito um pré-teste com carácter exploratório, a fim de se 

aferirem aspectos metodológicos gerais que permitissem definir adequadamente o 

estudo experimental final. Foi inicialmente realizado um teste de nomeação com base 

nas imagens selecionadas.Verificou-se que alguns dos estímulos utilizados não 

apresentavam problemas, outros apresentavam apenas uma ocorrência de nomeação 

errada, enquanto outros apresentavam um insucesso superior, decorrentes de 

problemas de reconhecimento lexical que invalidavam a nomeação da palavra visada. 

Na impossibilidade de se efectuarem algumas alterações de natureza linguística 

(como, por exemplo, a substituição de palavras), dadas as dificuldades encontradas ao 

longo da construção das provas, decorrentes da conjugação entre critérios linguísticos 

e critérios e procedimentais, optou-se pela implementação de um programa de 

familiarização. Este programa de familiarização foi levado a efeito pela investigadora 

e pelas professoras, através de actividades lúdicas, recorrendo a livros e a outros 
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suportes didácticos e pictográficos. Foi feita uma selecção prévia de livros infantis que 

evoquassem os conceitos envolvidos nas palavras seleccionadas na secção 4.2.2, 

usadas na habitual “hora do conto” em que as crianças participam semanalmente. As 

actividades associadas a esta prática exploraram os novos conceitos aprendidos através 

de recontos, colagens, pinturas, recortes e outras tarefas que promovessem o 

desenvolvimento lexical. Nestas actividades, foram incluídas palavras e imagens deste 

estudo, entre outras palavras e outras imagens. As palavras que apresentaram maiores 

dificuldades de nomeação (cf. quadro 20) foram sujeitas a um maior reforço de treino..  

Quadro 20 - Correspondência entre alvos lexicais e produções realizadas 

Palavras Problemáticas 
(Alvo) 

Ocorrência mais Frequente 
(Produção Errada) 

Cana cana de pesca 
Chupa chupa-chupa 
Couve alface 
Filha menina 
Gado vacas 
Galo galinha 
Garra Unha 
Gola camisa 
Golo futebol 
Gorro Boné 
Jarra Jarro 
Nata bolo / pastel de nata 
Rata Rato 
Soco murro 
Terra lua 
zero104 o (letra) 
bala, cano, capa, cave, 
chapa, data, fado, guerra, 
jacto, lava, rota, rolo, ralo, 
rota, vala e zorro 

produções inconscistentes 

 

Na maioria dos casos, em contexto de pré-teste, bastou recorrer a pistas não 

verbais para desencadear a nomeação esperada. Ainda assim, todas as imagens não 

                                                
104 Inicialmente, a palavra zero também levanta alguns problemas, solucionados posteriomente 
com a inclusão de um detalhe gráfico na imagem, nomeadamente dos respectivos algarismos 
subsequentes, em formato muito reduzido e numa coloração mais discreta (cinza claro), em 
vez de aparecer apenas o algarismo zero. 
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nomeadas espontaneamente foram incluídas no programa de familiarização, bem 

como outras que não integravam o estudo, a fim de dinamizar este treino da forma 

mais natural possível. Os conceitos foram retirados do treino à medida que a 

professora e investigadora consideravam que o conceito e respectivo nome já eram 

familiares à criança. Após a implementação do programa de familiarização e durante a 

aplicação efectiva das provas, se alguma tarefa deixasse de ser executada por falta de 

nomeação (espontânea ou induzida), o sujeito seria excluído do estudo. Tal ocorrência 

nunca se verificou. 

 

4.5. Tratamento dos dados 

Na presente secção, são descritos os critérios que estão na base da organização 

dos dados (secção 4.5.1) bem como os procedimentos inerentes à análise estatística 

efectuada (secção 4.5.2). 

 

4.5.1. Organização dos dados 

Tal como referido na secção 4.2.3, as respostas foram automaticamente 

registadas no programa utilizado para a implementação do estudo (E.Prime). A base 

de dados do E.Prime é exportável para o Microsoft Excel e para o SPSS, dando origem 

à base de dados a partir da qual se analizam os resultados. Essa base de dados 

construída apresenta as respostas individuais dos sujeitos para cada estímulo de cada 

uma das provas utilizadas neste estudo (Provas A, Provas B e Prova do Intruso, 

descritas na secção 4.3). Os tempos de reacção registados em ms (milésimos de 
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segundo) pelo E.Prime foram exportados para a base de dados do SPSS, por também 

serem alvo de análise estatística na Prova do Intruso. 

 As variáveis deste estudo são de tipo qualitativo (como, por, exemplo, os 

valores nominais associados às categorias de resposta 0 para errado e 1 para certo) e 

de tipo quantitativo (como, por exemplo, os valores intervalares, mais precisamente de 

razão, associados aos tempos de reacção registados na Prova do Intruso). Cada uma 

destas variáveis é descrita na secção 4.5.2. Antes de dar início à análise estatística, 

quer descritiva como inferencial, a base de dados foi preparada para o tratamento de 

resultados planeado. Por outras palavras, para testar o efeito do MA nas oclusivas e 

nasais ([-cont]) em contraste com as fricativas e líquidas ([+cont]), por exemplo, foi 

necessário agrupar previamente e normalizar todas as respostas dos estímulos que 

correspondem, por um lado, à condição [-cont] e todas as respostas dos estímulos que 

correspondem, por outro, à condição [+cont]. Essa preparação para o tratamento dos 

dados, estatisticamente designada recomputação, foi realizada tendo em conta o 

estudo das propriedades fonológicas testadas: MA, PA, relação entre MA e PA e 

vozeamento, dado que a literatura refere que os factores que intereferem no 

processamento segmental remetem não só para o efeito isolado dessas classes naturais, 

mas também para a coocorrência de traços que permitem a sua identificação (Treiman 

& al., 1998; Levelt & Oostendorp, 2007; Clements, 2009; Lazzarotto-Volcão, 2009; 

Alves, Faria & Freitas, 2010; Costa, 2010; Alves, 2012). 

Procedeu-se também a uma observação detalhada do traço [soan] na sua relação 

com o traço [voz], dado o comportamento sui generis dos segmentos [-soan] 

associados a diferentes valores do traço [voz] (constritivas: oclusivas e fricativas, 

vozeadas e não vozeadas), pontualmente descrito na literatura, nomeadamente na área 

do desenvolvimento consonântico (cf. secção 1.2 do capítulo 1) e da leitura e escrita 
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(cf. capítulo 3). Assim, nos capítulos 5 e 6, a análise realizada ao traço [soan] divide-se 

em quatro partes: (i) a primeira debruça-se sobre os valores [+] e [-] do traço [soan]; 

(ii) a segunda debruça-se sobre o contraste deste traço ([±soan]) nos segmentos [-

cont]; (iii) a terceira debruça-se sobre o contraste [±voz] nos segmentos [±soan]; (iv) a 

quarta debruça-se sobre o contraste [±voz] nos segmentos [-soan]. Tal opção explica a 

integração do traço [voz] nos diferentes contextos de análise relativos ao MA (ainda 

que não sendo um traço de MA). 

Importa ainda referir que o traço [nas] não foi considerado individualmente 

apesar de ter sido indirectamente observado. Com efeito, a análise relativa ao traço 

[soan] é dividida em duas partes: (i) uma global, com todos os segmentos [+soan] ou 

[-soan], e (ii) outra, mais específica, apenas com os segmentos [+soan] ou [-soan] que 

sejam simultaneamente [-cont], acabando, este último procedimento, por considerar o 

contraste oclusivas-nasais ([-cont; -soan]-[-cont; -soan]). 

Além do processo de preparação de dados acima referido, operações similares 

são realizadas nesta fase, tais como a organização dos dados em função do grau de 

transparência/opacidade na relação segmento-grafema (por constituir parte da análise 

proposta no capítulo 5, relativo às Provas B) e a organização dos dados em função dos 

segmentos em competição em cada uma das séries testadas (por constituir parte da 

análise proposta no capítulo 6, relativo à Provas do Intruso).  

Os resultados para as relações segmento-grafema foram preparados de acordo 

com as relações expostas no quadro 21.  
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Quadro 21 - Relação entre propriedades do MA e as respostas grafémicas. 

 

[-soan] [+soan] 

[+cont] [-cont] [-cont] [+cont] 

[+voz] [-voz] [-voz] [+voz]   

R
el

aç
ão

 <
se

gm
en

to
s >

 x
 [g

ra
fe

m
as

] 

F seg. [v] [z] [Ʒ] [f] [s] [ʃ]     

graf. <v> <z, 
s,x> 

<j,s,
g> <f> <s,ss, 

c,ç,x> 
<z,s, 
ch,x>     

O seg.   [p] [t] [k] [b] [d] [g]   

graf.   <p> <t> <c,q, 
qu> <b> <d> <g, 

gu>   

N seg.     [m] [n]  

graf.     <m> <n>  

L seg.      [l] [ʀ] 

graf.      <l> <r,rr> 

 

O quadro 21 estabelece uma relação entre as propriedades segmentais, relativas 

ao MA e ao vozeamento, e as respostas grafémicas das crianças, no momento da 

aplicação das Provas B. O quadro permite verificar que alguns segmentos mantêm 

uma relação grafémica biunívoca, isto é, transparente, como é o caso entre <f> e [f], 

enquanto outros segmentos mantêm uma relação grafémica multívoca, isto é, opaca, 

como é o caso entre <s, ss, c, ç, x> e [s], por exemplo. Com base nesta constatação, 

fundamentada na revisão literária efectuada no capítulo 3, os resultados decorrentes 

das Provas B foram organizados em 2 grupos: grupo dos segmentos com relações 

grafémicas opacas e transparentes versus grupo dos segmentos com relações 

grafémicas transparentes. 

O quadro 22 visa responder às mesmas necessidades que as expostas para o 

quadro 21, tendo como propósito a representação da relação segmento-grafema do 

ponto de vista das propriedades relativas ao PA. 
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Quadro 22 - Relação entre propriedades do PA e as respostas grafémicas 

 
PA 

 
Labial 

Coronal  
Dorsal [+ant] [-ant] 

R
el

aç
ão

 <
se

gm
en

to
s>

 x
 [g

ra
fe

m
as

] 

seg. [p] [b] [m] [f] [v]    

graf. <p> <b> <m> <f> <v>    

seg.  [t] [d] [s] [z] [l] [n]   

graf.  <t > <d> 
<s, 

ss,c,
ç,x> 

<z, 
s,x> <l> <n>   

seg.   [ʃ] [Ʒ]  

graf.   <z,s, 
ch,x> 

<j,s, 
g>  

seg.    [k] [g] [ʀ] 

graf.    <c,q,qu> <g,gu> <r,rr> 

 

Todos os segmentos com Labial apresentam uma relação biunívoca com os seus 

respectivos grafemas ([p, b, m, f, v] para <p, b, m, f, v>), contrariamente aos restantes 

PA em análise (Coronal e Dorsal). Tal conduziu igualmente à criação de 2 grupos: o 

grupo de resultados que visa a verificação de um possível efeito de PA independente 

do grau de complexidade presente na relação segmento-grafema; o grupo de resultados 

que visa a verificação de um possível efeito de PA considerando os segmentos com 

relações grafémicas transparentes. 

Quanto aos resultados obtidos na Prova do Intruso, estes foram organizados em 

função das propriedades do MA, do PA+MA e do vozeamento presentes nos 

segmentos intrusos,  independentemente das séries que integram, e presentes nos 

segmentos que compõem cada série (intruso e concorrentes). Neste último caso, os 

resultados de séries como <bata-bota-mota> e <mala-mola-bola> foram agrupados e 

analisados em conjunto, apesar de apresentarem segmentos-intrusos distintos ([m] e 
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[b]), uma vez que as propriedades dos segmentos em competição são as mesmas, 

contrariamente à proposta anterior, em que os segmentos-intrusos são examinados 

isoladamente. Neste caso, se a análise dos segmentos-intrusos, isoladamente 

observados, for relativa ao traço [+soan], apenas são consideradas as séries cujos 

segmentos-intrusos são [m], [n], [l] ou [ʀ], igorando as propriedades dos segmentos 

com os quais concorrem). 

 

4.5.2. Tratamento estatístico dos dados  

Segundo Maroco (2003), a aplicação de testes estatísticos pressupõe a definição 

prévia das hipóteses ou dos objectivos que visam responder ao problema levantado no 

estudo, da amostragem, da amostra de dados e da relação a estabelecer entre estes 

(emparelhada ou independente) e, por fim, das variáveis. Segue-se uma breve 

descrição de cada um destes aspectos.   

A partir da revisão da literatura realizada no presente trabalho, são levantadas as 

questões de investigação e respectivas hipóteses, com vista à verificação e eventual 

validação das mesmas. Para responder a estes objectivos, define-se o tipo de estudo a 

realizar como sendo transversal. Neste, todas as medições são feitas num único 

momento, não existindo, portanto, período de acompanhamento longitudinal dos 

indivíduos. 

Os dados deste estudo são primários já que foram recolhidos directamente pelo 

investigador através de métodos laboratoriais. Nos processos experimentais, aplicados 

no presente estudo, exerce-se um controle directo sobre os factores que 

potencialmente afectam a característica ou o conjunto de características em análise.  
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Quanto à amostragem, a do presente estudo define-se como sendo não-

probabilística (ou não aleatória). Neste tipo de amostragem a probabilidade de um 

determinado elemento pertencer à mesma não é igual à dos restantes elementos (não 

seguindo, portanto, os princípios básicos da teoria das probabilidades).  Assim, este 

tipo de amostragens pode não ser representativo da população, embora constitua o 

método  experimental preferencial na área da investigação social, dada a 

inexequibilidade das restantes alternativas (Maroco, 2003). Neste estudo, a 

amostragem é ainda considerada conveniente e heterogénea. Nas convenientes, os 

elementos são seleccionados pela sua conveniência, acessibilidade e outros factores 

afins. Nas heterogéneas (ou de diversidade), as amostragens são constituídas de modo 

a que todas as características ou atributos estejam presentes, independentemente das 

proporções com que estas se encontram na população. Quanto à forma como os dados 

se relacionam, as amostras do presente estudo são emparelhadas por recorrerem aos 

mesmos sujeitos experimentais, tendo como base critérios unificadores dos elementos 

das amostras de dados (Maroco, 2003). O tratamento estatístico deste tipo de amostras 

passa pelo emparelhamento dos dados apurados em função de factores identificados 

como potenciais promotores de um determinado efeito. Assim, o emparelhamento 

entre amostras só é utilizado quando o investigador assume a existência de outras 

fontes de variabilidade não directamente relacionadas com o factor em estudo mas que 

podem interferir com os seus efeitos. Por outro lado, sabe-se que, dependendo do tipo 

de variáveis que constituem os dados, estas podem ser expressas em três escalas 

distintas: nominal, ordinal, intervalar e de razão. Os dados qualitativos exprimem-se 

nas duas primeiras escalas e os dados quantitativos nas duas últimas. Dependendo do 

acontecimento a medir, as variáveis do presente estudo são quantitativas e qualitativas. 

Nestas incluem-se as variáveis nominais (por exemplo os valores dicotómicos 
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atribuídos às respostas certas com 1 e erradas com 0) e as variáveis ordinais (por 

exemplo os valores registados relativamente à escolaridade). Enquanto que, nas 

variáveis qualitativas, a escala de medida apenas indica a sua presença em categorias 

de classificação discreta e mutuamente exclusivas, nas variáveis quantitativas a escala 

remete para uma medida que permite a ordenação e a quantificação de diferenças entre 

elas (Maroco, 2003).  Neste trabalho, encontram-se variáveis de razão, ainda 

designadas “por rácio”. Estas assumem valores  quantitativos cuja relação exacta entre 

eles é possível definir por estas integrarem uma escala que possui um zero absoluto 

(distinguindo-se assim das variáveis intervalares).    

No presente estudo, procede-se inicialmente à análise descritiva dos resultados e 

posteriormente à análise inferencial dos mesmos. Para o tratamento estatístico dos 

dados recolhidos é utilizado o programa SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences) versão 18.0, de acordo com as orientações sugeridas em Maroco (2003), 

considerando um nível de significância para a análise inferencial de 0,05.  

A estatística descritiva realizada neste trabalho tem como objectivo representar o 

comportamento dos sujeitos testados relativamente ao seu desempenho em tarefas de 

escrita e de leitura (numa primeira fase, com vista à organização da amostra) e entre 

tarefas de CS, perante estímulos linguísticos fonologicamente controlados, ilustrando 

esse comportamento com gráficos e tabelas. A estatística descritiva tem uma presença 

transversal a todo o tratamento de dados apurados neste trabalho dada a importância 

da análise mais qualitativa e até mais individual dos dados, recorrendo-se assim a 

extracção de valores absolutos, mínimos e máximos, médias, percentagens e desvios-

padrão, já que só assim se torna possível a leitura e a interpretação de comportamentos 

individuais e/ou marginais. Por outras palavras, para realização da análise estatística 

descritiva dos resultados apurados no presente estudo, recorre-se ao cálculo de 
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frequências105, de medidas de tendência central106 e de medidas de dispersão107, de 

acordo com Maroco (2003), Gageiro e Pestana (2005). 

Tal como já referido na secção anterior, na fase inicial do tratamento dos dados, 

procede-se à análise dos resultados que proporcionam a organização da amostra (ver 

secção 4.6.2), tendo esta começado por uma análise descritiva e culminado numa 

divisão em quartis108. Realiza-se a análise por quartis com base na variável 

desempenho nas provas de leitura e de escrita (Provas B) e não nas variáveis 

escolaridade nem idade por estas não se revelarem tão satisfatórias (principalmente 

pela dispersão dos comportamentos observados nos 1º e 2º anos bem como nos 6 e 7 

anos, respectivamente). Por outras palavras, a divisão da amostra em função da 

escolaridade ou da idade correlaciona-se igualmente com o desempenho da CS da 

amostra testada, contudo, esta correlação revela-se menos significativa do que a 

análise proporcionada pelos quartis (para mais detalhes sobre a análise efectuada e 

aqui referida, consulte-se a secção 4.6.2). 

A prossecução do tratamento estatístico para métodos inferenciais pressupõe a 

aplicação de testes paramétricos ou não paramétricos. Quando as amostras são grandes 

(n ≥ 30), está garantida a aproximação da distribuição normal dos resutados (segundo 

teorema de limite central, Maroco, 2003), como tal, é possível recorrer a testes 

                                                
105 As frequências indicam a quantidade de vezes que um dado valor foi observado. 
106 As medidas de tendência central caracterizam o valor da variável sob estudo que ocorre 
com mais frequência (média amostral e moda). 
107 As medidas de dispersão ou de variabilidade analisam a dispersão das observações em 
torno das estatísticas de tendência central ou na amostra (mínimo, máximo e desvio padrão). 
108 Na estatística descritiva, um quartil constitui qualquer um dos três valores que divide o 
conjunto ordenado de dados em quatro partes iguais e assim cada parte representa 1/4 da 
amostra ou população (Maroco, 2003). A comparação de aspectos populacionais, através do 
recurso à média, variância e outras técnicas afins, apresenta-se efectivamente como uma das 
necessidades mais recorrentes em estatística. Este tipo de análise é particularmente útil para 
testar a significância de factores capazes de influenciar a resposta da variável de medida. 
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paramétricos sem procedimentos prévios obrigatórios. Para amostras pequenas (n ≤ 

30), os testes paramétricos exigem pelo menos que as variáveis dependentes possuam 

distribuição normal, ou seja, obrigam à verificação da normalidade da distribuição 

amostral, contrariamente aos testes não paramétricos que se apresentam como uma 

alternativa. Para verificação do pressuposto da normalidade dos dados do presente 

estudo, é aplicado o teste Kolmogorov-Sminorv.  

Dadas as características do presente estudo, nomeadamente quanto ao tipo de 

variáveis e ao tipo de amostras109 bem como à necessidade de emparelhamento entre 

estas, recorre-se a testes não paramétricos numa primeira fase (para tratamento dos 

primeiros dados recolhidos, com n ≤ 30, com vista à organização da amostra - ver 

mais detalhes na secção 4.6.2) e posteriormente, isto é, após ampliação da amostra 

(para um n ≥ 30 – ver mais detalhes na secção 4.6.2), a testes paramétricos. Em suma, 

os testes inferenciais de correlação e de comparação aplicados e adiante descritos são 

o Spearman, o Pearson, o t-Student (para amostras emparelhadas) e a ANOVA 

medidas repetidas ou a MANOVA quando a condição de esfericidade não esteja 

garantida (Field, 2000). 

Para verificação do grau de associação entre variáveis, é necessário aplicar 

técnicas estatísticas de correlação, nomeadamente os coeficientes da correlação de 

Spearman ou de Pearson (respectivamente, teste não paramétrico e paramétrico). Com 

efeito, as medidas de associação apuradas com o coeficiente de correlação de Pearson 

ou de Spearman caracterizam a intensidade e o sentido da variação comum entre duas 

variáveis. O coeficiente de correlação linear (r) mede o grau de dependência linear 

                                                
109 Amostras pequenas (n ≤ 30) na fase de organização de dados descrita na secção 4.6.2 e 
amostras grandes (n ≥ 30) na fase de análise dos resultados apurados nas Provas B e na Prova 
do Intruso, descritas nos capítulos 5 e 6, respectivamente. 
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entre duas variáveis. Este coeficiente pode assumir valores compreendidos entre -1 e 

1, sendo que quanto mais próximo estiver dos valores extremos maior é a associação 

linear110. Assim, numa primeira fase, recorre-se a estas técnicas com vista à 

identificação dos critérios mais adequados à organização da amostra, isto é, em função 

das variáveis escolaridade, idade ou desempenho na leitura e na escrita já que a 

literatura assume uma forte relação entre qualquer uma destas variáveis e o 

desempenho da CS (cf. capítulo 3). Numa segunda fase, após identificação da variável 

com a correlação mais significativa e consequente organização e divisão da amostra, 

as técnicas de análise correlacional, em conjunto com as técnicas de análise 

comparativa, passam a debruçar-se exclusivamente sobre os resultados decorrentes das 

provas deste estudo, a fim de responder às questões de investigação e respectivas 

hipóteses colocadas. Descreve-se, de seguida, a análise comparativa realizada.   

 Quando as amostras são emparelhadas e a variável dependente é medida numa 

escala ordinal, intervalar ou de razão (por rácio), a significância da diferença entre 

duas medições emparelhadas pode ser avaliada com o teste t-Student, desde que se 

trate de uma amostra grande ou que se verifique o pressuposto de normalidade da 

distribuição dos dados em comparação. Neste estudo, o teste t-Student é aplicado para 

verificar diferenças significativas entre duas amostras de dados decorrentes da 

apresentação de estímulos linguísticos distintos quanto às suas propriedades 

fonológicas. Para verificar diferenças significativas entre duas ou mais amostras de 

dados emparelhadas, igualmente distintas quanto às propriedades fonológicas dos 

                                                
110 Quando r = 0, considera-se que não existe dependência linear entre as duas variáveis em 
estudo. Quando r = 1 ou r = -1, existe uma relação linear perfeita poisitva ou negativa 
(respectivamente, uma vez que a variação entre as variáveis ocorre no mesmo sentido) entre as 
variáveis X e Y. Por convenção, assumem-se os seguintes critérios para a leitura do resultado 
obtido a partir do cálculo da correlação: abaixo de 0,19 é considerada muito fraca ou muito 
ligeira; de 0,20 a 0,39 é fraca ou ligeira; entre 0,40 e 0,69 é moderada; de 0,70 a 0,89 é alta ou 
forte; e de 0,90 a 0,99 é muito alta ou muito forte (Gageiro & Pestana, 2005). 
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estímulos linguísticos apresentados, aplica-se a ANOVA medidas repetidas (ou a 

MANOVA em caso de violação da esfericidade). A comparação de médias de duas ou 

mais amostras pode efectivamente fazer-se através de uma metodologia proposta por 

Fisher e genericamente designada por Análise de Variância (Fisher, 1935 apud 

Maroco, 2003) se a distribuição da variável em estudo for normal e se as variâncias 

amostrais forem homogéneas. A análise de variância apresenta-se como uma técnica 

estatística comparativa que permite comparar médias dentro das amostras ou grupos e 

entre amostras ou grupos. Assim, quando duas ou mais variáveis dependentes estão 

correlacionadas entre si, as diferenças entre grupos serão sobreavaliadas (ou sub-

avaliadas, dependendo da magnitude e do sinal da correlação) pelas comparações 

univariadas, sendo a ANOVA a técnica adequada para a identificação (ou não) de 

diferenças significativas. Desta forma, neste estudo, e tal como já referido, a ANOVA 

medidas repetidas foi aplicada para verificar diferenças significativas entre duas ou 

mais amostras de dados decorrentes do processamento efectuado pela amostra a partir 

da exposição a estímulos linguísticos distintos em termos das suas propriedades 

fonológicas. 

Para facilitar o entendimento do plano traçado para o tratamento estatístico111 

dos resultados com vista à verificação das hipóteses de investigação formuladas no 

iníco deste capítulo, apresenta-se o quadro 23. 
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Quadro 23 - Plano para o tratamento estatístico dos dados111 

 
(B) Provas B 

(I) Prova do Intruso (B1) Provas de Escrita 
(P.E.) 

(B2) Provas de Leitura 
(P.L.) 

Alvo 
(B1.1) P.E. de C1 

em palavras 
(B1.2) P.E. de C1  

em pseudo-
palavras 

(B2.1) P.L. de C1 

em palavras 
(B2.2) P.L. de C1 

em pseudo-
palavras 

(I1) Intrusos 
isolados 

(I2) Intrusos 
x 

Concorrentes 

(I3)TR_Intrusos 
x 

Concorrentes 

Tipo de 
variável 

Qualitativa qualitativa qualitativa qualitativa Qualitativa qualitativa quantitativa 
(TR) 

Fa
ct

or
es

 MA: 
F, O, N, L112 

[±cont] e [±soan]  

PA: Lab, Cor [±ant], Dor 

PA+MA: Lab+Classes, Cor [±ant]+Classes, Dor+Classes 

Análise 
estatística 
(descritiva e 
inferencial) 

1º análise estatística descritiva: 
% (em gráfico e em tabela), mínimo, máximo, desvio-padrão e mean rank (em tabela) 
 
2º análise estatística inferencial: 
(i) para efeitos de correlação, aplicação do coeficiente de Pearson (em tabela) 
(ii) para efeitos de comparação, aplicação do t-Student mediante 2 amostras de dados emparelhadas (em tabela) 
ou do ANOVA para medidas repetidas para 3 ou mais amostras de dados emparelhadas (em tabela).	  

 

Antes de dar início à interpretação do esquema supramencionado, é importante 

referir que, doravante (já na presente secção, bem como nos capítulos relativos ao 

tratamento, à descrição e à discussão dos resultados), a referência às séries deixa de 

ser feita por extenso (exemplo, mota-bota-bata) mas antes recorrendo ao primeiro 

segmento de cada palavra da série (exemplo, [mbb]).  

Segue-se agora uma leitura acompanhada do quadro 23. Relativamente à Prova 

do Intruso (I), desenvolvem-se três blocos de análise: 

(i) em I1 realiza-se uma análise isolada dos segmentos intrusos. Para o factor 

[±cont], por exemplo, a análise proporciona a comparação entre segmentos intrusos 

[+cont] e segmentos intrusos [-cont], independentemente dos segmentos com os quais 
                                                
111 Para mais detalhes sobre as directrizes que constituem a base do plano estatístico adoptado 
no presente trabalho, consulte-se os Apêndices do Tratamento Estatístico (doravante abreviado 
Apêndices_t.e.). 
112 Apesar de Mateus e Andrade (2000) referirem a adequação da GT à descrição do sistema 
segmental do PE, recorre-se à designação por classes naturais a fim de facilitar a referência a 
grupos de segmentos visados que partilhem um mesmo conjunto de valores de traços.  



 

 165 

competem nas séries que integram. Assim, os intrusos [+cont] de séries como palha-

pilha-filha, aqui abreviada para [ppf], são correlacionados e comparados com os 

intrusos de séries como folha-filha-pilha, aqui abreviada para [ffp], a fim de se 

verificar um possível efeito e uma possível tendência quanto ao traço [±cont], 

independentemente de um possível efeito inerente à estrutura interna da tarefa. 

 (ii) em I2 realiza-se uma análise comparada entre segmentos, nomeadamente 

entre intrusos e seus concorrentes na série. Para o factor [±cont], por exemplo, a 

análise proporciona a comparação entre segmentos intrusos [+cont] e os segmentos [-

cont] com os quais competem na série (segmentos em competição). Assim, os intrusos 

[+cont] de séries como palha-pilha-filha, aqui abreviada para [ppf]113, são 

correlacionados e comparados com os segmentos concorrentes [-cont] presentes na 

mesma série ([ppf]), a fim de se verificar um possível efeito e uma possível tendência 

quanto ao traço [±cont], tendo em conta o tipo de operação cognitiva e o tipo de 

processamento psicolinguístico a que a Prova do Intruso convida, considerando assim 

também um possível efeito inerente à estrutura interna da tarefa. 

(iii) em I3 realizar-se a mesma análise comparada entre segmentos que a descrita 

em (ii), nomeadamente entre intrusos e seus concorrentes na série, mas, em vez de se 

basear no tratamento dos resultados qualitativos (valores nominais associados às 

categorias de resposta, como sendo 0 para errado e 1 para certo), baseia-se no 

                                                
113 Doravante, à semelhança da abreviatura acima explicitada para identificação de 
determinadas séries (como por exemplo [ppf], acima mencionada), o mesmo código é 
adoptado para referências a grupos de séries que reúnam as mesmas propriedades em análise. 
Por outras palavras, as séries de segmentos oclusivos em competição com segmentos 
fricativos passam a ser mencionadas como [O/F], as séries de segmentos [+cont] em 
competição com segmentos [-cont] passam a ser mencionadas como em [+cont/-cont], e assim 
sucessivamente. Sempre que necessário, o intruso é destacado a negrito (por exemplo, na série 
[ppf], o intruso é [f], podendo a série apresentar o seguinte formato [ppf] e podendo o 
conjunto de séries que opõem fricativas intrusas e oclusivas concorrentes, apresentar o 
formato [O/F]).  
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tratamento dos resultados quantitativos (valores intervalares, mais precisamente, de 

razão associados aos tempos de reacção registados na Prova do Intruso). 

Relativamente às Provas B, que integram Escrita (B1) e Leitura (B2), são 

desenvolvidos 4 blocos de análise, já que estas se dividem em provas de escrita e de 

leitura, com palavras e pseudopalavras (B1.1, B1.2 e B2.1, B2.2, respectivamente). A 

organização destas provas quadro 23 obedece aos mesmos princípios que os expostos 

anteriormente para a Prova do Intruso.  

No fim do quadro 23, é ainda possível verificar alguma informação quanto aos 

testes estatísticos a aplicar, quer para as Provas B como para a Prova do Intruso. 

 

4.6. Amostra 

Seguidamente, são expostos os critérios subjacentes à selecção dos sujeitos (ver 

secção 4.6.1) e são descritas as fases que decorreram entre a constituição de uma 

amostra piloto e a amostra final, e os procedimentos inerentes à organização dessa 

amostra final (ver secção 4.6.2). 

 

4.6.1. Provas A – selecção da amostra 

A amostra foi constituída por crianças de ambos os géneros a frequentar o 1º 

Ciclo do Ensino Básico no Externato Colégio Campo de Flores114, em Lazarim, 

Almada (zona da Grande Lisboa). Todas as crianças eram monolingues e falantes 

nativas do Português Europeu, não apresentavam retenções e/ou adiamentos no seu 

percurso escolar ou qualquer sinalização em termos de necessidades educativas 

especiais (NEE), nem estavam abrangidas pela legislação que regula a integração dos 

                                                
114 “Pedido de autorização à instituição para aplicação das provas”, disponível no Apêndice V. 
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alunos portadores de deficiência (decreto-lei nº 319/91 de 23 de Agosto). Estão 

autorizadas a participar no presente estudo pelos seus encarregados de educação, 

mediante a entrega obrigatória de uma declaração de autorização115 devidamente 

assinada. Também foram factores de inclusão, a ausência de patologias sensoriais, 

oromotoras ou (psico)cognitivas, nomeadamente linguísticas ou outras que pudessem 

interferir no desenvolvimento da sua linguagem. Assim, nenhuma das crianças se 

encontrava diagnosticada nem acompanhada (no presente ou no passado) por um 

terapeuta da fala, psicólogo, pediatra ou outro profissional com actuação na área do 

desenvolvimento infantil (global e (psico)cognitivo). Quanto ao percurso escolar 

anterior ao 1º Ciclo, todas frequentaram o jardim de infância no mesmo 

estabelecimento de ensino privado (Externato Colégio Campo de Flores) e, como tal, 

todas foram sujeitas aos mesmos objectivos pedagógicos pré-escolares. Quanto ao 

percurso escolar no 1º Ciclo, todas se encontravam submetidas ao mesmo método de 

ensino da leitura e da escrita, nomeadamente, ao chamado método “analítico-sintético” 

ou “fónico”, que consiste em começar pela parte até chegar ao todo, isto é, pelas 

unidades linguísticas mais pequenas (como os segmentos) até chegar às unidades 

linguísticas maiores (como as palavras) (Sim-Sim, 1995; Alves Martins, 1996; Sousa, 

1999; Viana, 2002; Silva, 2003). No estabelecimento de ensino em foco, para reforço 

do processo de alfabetização, fora adoptada a “estratégia fonomímica”, a qual recorre 

a gestos para estabelecer a correspondência entre segmentos e grafemas. Esta mímica 

é fundamentalmente baseada na representação que a língua gestual portuguesa faz das 

letras do alfabeto, recorrendo, para tal, ao método Distema (Teles & Machado, 2005), 

actualmente designado método fonomímico (Teles, 2008).  

                                                
115 “Pedido de autorização aos pais para aplicação das provas e para utilização dos resultados”, 
disponível no Apêndice VI. 



 

 168 

Os dados mencionados acima foram recolhidos no Externato Colégio Campo de 

Flores a partir das fichas pessoais e clínicas (anamnese) dos sujeitos. Dada a 

diversidade das informações constantes nas referidas fichas, o seu preenchimento cabe  

normalmente aos encarregados de educação e aos profissionais pedagógicos e 

clínicos116 que trabalham com a criança. 

Além das informações recolhidas nas fichas, consideram-se os resultados da 

aplicação das  Provas A (descritas na secção 4.3.3), já que um dos critérios de inclusão 

na amostra remetia para a ausência de dificuldades na produção e percepção. Este 

procedimento garantiu a não inclusão de sujeitos que pudessem apresentar 

dificuldades desta natureza não detectada e a identificação da presença de todos os 

formatos fonológicos em observação  no sistema linguístico da criança.  

A amostra é intencional e disponível, uma vez que foram estabelecidos critérios 

de inclusão para a selecção de sujeitos e estes foram seleccionados entre os presentes 

no local (Externato Colégio Campo de Flores) no momento da recolha (Maroco, 

2003). 

 

4.6.2. Provas B – organização e caracterização da amostra 

Uma vez que um dos objectivos deste estudo é o de verificar se os sujeitos com 

baixo conhecimento ortográfico apresentam uma tendência de grupo quanto ao 

desempenho em tarefas de CS, dando assim lugar à identificação de um padrão de 

emergência e de desenvolvimento deste conhecimento117 hierarquicamente 

                                                
116 Relativamente às fichas pessoais e clínicas de cada criança, é importante referir que o 
investigador do presente estudo contribui anualmente para o seu preenchimento, por exercer 
funções na referida instituição, enquanto linguista e terapeuta da Fala. 

117 Da mesma forma que outros estudos apresentam padrões associados à aquisição e ao 
desenvolvimento segmentais (na produção e na percepção), é igualmente objectivo do 
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organizado, optou-se, numa primeira fase, por aplicar todas as provas desenvolvidas 

no âmbito do presente estudo (ver descrição das provas nas secções 4.3.4 e 4.3.5) a 

sujeitos a frequentar o 1º Ciclo do Ensino Básico na escola referida e com diferentes 

níveis de leitura e escrita (1º/2º anos e 4º ano). Posteriormente, são seleccionados os 

sujeitos com mais baixo conhecimento ortográfico, independentemente do ano de 

escolaridade, . Numa segunda fase, recorreu-se a técnicas estatísticas comparativas 

(ver secção 4.5.2) com vista à identificação dos critérios mais adequados para a 

organização da amostra, em função das variáveis escolaridade, idade ou desempenho 

na leitura e na escrita, já que a literatura assume uma forte relação entre qualquer uma 

destas variáveis e o desempenho em tarefas de CS (ver capítulo 3), sendo, por isso, 

necessário identificar a correlação mais significativa a considerar aquando da 

organização da amostra.  

A fim de organizar a amostra e de testar as provas construídas para o presente 

estudo, foram seleccionados alguns sujeitos para a constituição da amostra-pioloto 

(doravante, abreviada a.p.). Na tabela 1, segue-se uma caracterização da a.p.. 

Tabela 1 – Caracterização da a.p. consoante idade, escolaridade e sexo 

 

Escolaridade Total 
(n=71) 1º ano 

(n=22) 
2º ano 
(n=28) 

4º ano 
(n=21) 

Freq. Perc. Freq. Perc. Freq. Perc. Freq. Perc. 

Idade 
(em 

anos) 

6 anos 19 86% - - - - 19 27% 

7 anos 3 14% 24 86% - - 27 38% 

8 anos - - 4 14% - - 4 6% 

9 anos - - - - 19 90% 19 27% 

10 anos - - - - 2 10% 2 3% 

Sexo 
masculino 10 45% 17 61% 8 38% 35 49% 

feminino 12 55% 11 39% 13 62% 36 51% 

                                                                                                                                       
presente estudo apurar o padrão de emergência e de desenvolvimento da CS do grupo testado 
relativamente às consoantes do PE. 
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Na tabela 1, observa-se que foram testadas crianças com distintos níveis de 

conhecimento do processo de alfabetização, em fases inicial e final do 1º Ciclo do 

Ensino Básico (1º, 2º e 4º anos de escolaridade). A a.p. foi, assim, constituída por 71 

crianças de ambos os géneros (com mais meninas do que meninos nos 1º e 4º anos, 

55% e 62%, respectivamente, e o contrário no 2º ano 61% de meninos; 22 crianças 

frequentavam o 1º ano, 28, o 2ºano, e 21, o 4º ano de escolaridade).  Para as do 1º ano, 

a média de idade mais frequente correspondeu aos 6 anos (86%), para o 2º, os 7 anos 

(86%) e para o 4º ano, os 9 anos (90%). 

Uma vez que o presente estudo se debruça sobre o desempenho da CS numa 

população com baixo conhecimento otográfico, a frequentar o 1º Ciclo do Ensino 

Básico, optou-se por ampliar o número de sujeitos a testar, recolhendo posteriormente 

mais dados. Para tal, em primeira instância, foi necessário definir o critério subjacente 

ao agrupamento dos sujeitos, pelo que se procedeu à verificação do factor que mais se 

correlaccionaria com o desempenho da CS da amostra para, assim, definir o critério de 

inclusão mais adequado para a ampliação da amostra a estudar: factor idade, factor 

escolaridade, ou factor linguístico (quanto ao desempenho na leitura e na escrita, 

Provas B)118. Para verificar a correlação entre o desempenho da CS e os factores 

referidos, foi necessário testar previamente a normalidade da distribuição dos 

resultados obtidos, a fim de seleccionar o teste estatístico adequado. Os valores 

apurados mostraram  significância do resultado dos testes formais aplicados inferior a 

0,05 em duas variáveis (tanto na CS (Prova do Intruso) como na leitura e escrita 

(Provas B), ver tabela 2 em Apêndices do tratamento estatístico das Provas A). Assim, 

a hipótese de nulidade inerente a cada teste foi rejeitada, concluindo-se que as 
                                                
118 A opção pela análise e descrição dos dados apresentados na presente secção decorre dos 
critérios adoptados para a organização da amostra, justificando assim a sua inserção no 
presente capítulo e não em nenhum dos relativos à apresentação dos resultados. 
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variáveis que remetiam para o desempenho da CS  (Prova do Intruso) e para o 

desempenho na leitura e na escrita (Provas B)  não tiveram distribuição normal na 

a.p.. Mediante a ausência de distribuição normal de alguns resultados, foi aplicado o 

coeficiente da correlação de Spearman  (ver tabela 3).  

Tabela 3 - Coeficiente de correlação de Spearman para as variáveis desempenho da CS 
(Prova do Intruso), idade, escolaridade e desempenho na leitura/escrita (Provas B) 

 CS_total 
(Prova Intruso) 

Idade 
(em anos) 

Escolaridade Leit./Escri._ 
total 

(Provas.B) 
Spearman's 
rho 

CS_total 
(Prova 
Intruso) 

Corr. 
Coef. 

1,000 ,401 ,403 ,447 

Sig. . ,019 ,015 ,006 
N 71 71 71 71 

 
Os resultados apurados na tabela 3 apontaram para a existência de correlações 

significativas positivas moderadas em todos os cruzamentos efectuados, com dois p-

valor ≤ 0,05 para as variáveis CS–Idade (p-valor = 0,019, r = 0,401) e CS-

Escolaridade (p-valor = 0,015, r = 0,403) e um p-valor ≤ 0,01, isto é, muito 

significativo, para a variável CS-Leitura/Escrita (p-valor = 0,006, r = 0,447). Assim, 

vereficou-se, quanto melhor o desempenho na leitura e na escrita (Provas B), melhor o 

desempenho da CS (Prova do Intruso). As outras duas variáveis apontaram no mesmo 

sentido, embora com  p-valores ligeiramente inferiores. Assim, dado o nível de 

significância observado para esta variável CS-Leitura/Escrita, espera-se que a análise 

efectuada aos resultados apurados relativos à CS seja mais fidedigna mediante uma 

amostra organizada em função do desempenho nas Provas B (provas de leitura e 

escrita). 

Ainda assim, sendo o coeficiente de Spearman uma medida de correlação não 

paramétrica menos sensível do que a de Pearson (medida paramétrica), replicou-se a 

verificação da correlação entre o desempenho na leitura e na escrita do grupo com pior 

desempenho nas Provas B e o seu desempenho na Prova do Intruso. A repetir-se o 
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efeito de correlação, o presente estudo assumiria a referida divisão e subsequente 

organização da amostra, com vista à sua posterior ampliação. A amostra final 

(ampliada) passaria a considerar o intervalo de sucesso apurado nas Provas B pelo 

grupo com desempenho mais fraco como novo critério de inclusão de sujeitos, 

mantendo os critérios previamente definidos quanto à selecção da amostra (ver secção 

4.6.1). 

Antes de prosseguir com este passo, procedeu-se à divisão da a.p. em quartis119, 

a fim de se apurar o grupo com desempenho mais fraco na leitura e na escrita (Provas 

B).  

 
Tabela 4 - Grupos identificados a partir da divisão por quartis do desempenho da a.p. nas 
Provas B 
 Amostra-piloto 
 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 

 G1.a.p. 
(n=8) 

G2.a.p. 
(n=5) 

G3.a.p. 
(n=12) 

G4.a.p. 
(n=46) 

Resultados das provas de 
escrita e leitura (Provas B) 

32 - 86 
(10% - 28%) 

137 – 227 
(44% - 73%) 

234 – 286 
(75% - 92%) 

288 – 320 
(93 - 100%) 

Cotações registadas     
(mín.0 - máx.5) 0*, 1, 2*, 3* 1, 2, 3* 4*, 5 4, 5* 

Escolaridade 1º 1º / 2º 2º / 4º 4º 

Idade (x̅) 06;07 07;04 09;00 09;10 
*Cotações mais frequentes 
	  

A análise realizada na tabela 4 foi particularmente útil para testar a significância 

de factores capazes de influenciar a resposta da variável de medida. Observou-se, 

assim, uma proposta de divisão da a.p. em quatro grupos, que passaram a designar-se 

G1.a.p., G2.a.p., G3.a.p. e G4.a.p. Foi possível verificar que o G1.a.p. e o G2.a.p. 

apresentavam um desempenho mais fraco nas Provas B, de leitura e de escrita (com 

uma pontuação total entre 32 e 86 (10% e 28%) para o G1.a.p. e entre 137 e 227 (44% 

                                                
119 Um quartil constitui qualquer um dos três valores que divide o conjunto ordenado de dados 
em quatro partes iguais. Assim, cada parte representa 1/4 da amostra ou população (Maroco, 
2003), tal como o ilustra a tabela 4. 
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e 73%) para o G3.a.p.), enquanto o G3.a.p. e o G4.a.p. apresentaram melhores 

resultados (entre 234 e 286 (75% e 92%) para o G3.a.p. e 288 e 320 (93% e 100%) 

para o G4.a.p.). Foi ainda possível verificar que as cotações registadas para o G1.a.p. 

foram 0, 1, 2 e 3 pontos (com 0 e 3 mais frequentes), o que traduziu: (i) dificuldade na 

capacidade de estes sujeitos converterem qualquer unidade fonológica do estímulo 

linguístico apresentado (cotação 0); (ii) capacidade de converter correctamente a 

totalidade da 1ª sílaba da palavra  ou pseudopalavra testada, incluindo, portanto, os 

segmentos-alvo do presente estudo (cotação 3); (iii) pelo menos, capacidade de 

converter correctamente o segmento-alvo (cotação 2). Em nenhum dos grupos se 

verificou com frequência a conversão correcta de apenas V1 já que a cotação 1 surgiu 

pontualmente. Para o G2.a.p., a cotação mais frequente foi 3, o que mostrou que estes 

sujeitos conseguiam converter a totalidade da 1ª sílaba da palavra ou pseudopalavra 

testada, embora ainda não manifestassem uma competência muito elevada em tarefas 

de leitura e de escrita, por não apresentarem cotações de 4 ou de 5 pontos. Tanto o 

G3.a.p. como o G4.a.p. apresentaram melhores desempenhos nas Provas B, por 

atingirem frequentemente cotações de 4 e de 5 (pontuação máxima), sinónimo de 

sucesso não só na conversão dos segmentos-alvo deste estudo como na conversão da  

totalidade (cotação 5 para o G4.a.p.) ou da quase totalidade (cotação 4 para o G3.a.p.) 

dos estímulos linguísticos apresentados. 

A fim de retomar o passo anterior, centrado na verificação da correlação entre o 

desempenho nas provas de leitura e de escrita (Provas B) e o desempenho na CS 

(Prova do Intruso) do grupo alvo do presente estudo, isto é, do grupo com pior 

desempenho nas Provas B, prosseguiu-se com a aplicação do coeficiente da correlação 

de Spearman ao G1.a.p.. A tabela 5 apresenta os resultados dessa correlação. 
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Tabela 5 – Coeficiente da correlação de SPearman entre as variáveis desempenho da CS 
(Prova do Intruso) e desempenho na leitura/escrita (Provas B) de G1.a.p. 
 

 CS_G1.a.p._total 
(Prova Intruso) 

L/E_G1.a.p._total 
(Provas.B) 

Spearman's 
rho 

CS_G1.a.p._total 
(Prova Intruso) 

Corr.Coef. 1,000 ,803 

Sig. . ,005 
N 8 8 

 
Na tabela 5, verifica-se uma correlação muito significativa positiva forte (p-

valor = 0,005, r = 0,803) entre as variáveis desempenho da CS (Prova do Intruso) e 

desempenho na leitura/escrita (Provas B) do G1.ap: quanto melhor o desempenho do 

G1.a.p. nas Provas B, melhor o seu desempenho na Prova do Intruso.  

Tal como referido anteriormente, são muitos os autores que apontam para a forte 

relação entre conhecimento ortográfico e CF em geral (Bradley & Bryant, 1985; 

Goswami & Bryant, 1990; Blachman, 1991; Brady & Shankweiler, 1991; Morais, 

1997; Capovilla, Dias & Montiel, 2007; Treiman & al., 1998; Viana, 2001; Viana, 

2002; Silva, 2003; Veloso, 2003; Gillon, 2004; Snowling & Hulme, 2005; Sim-Sim, 

Ramos & Santos, 2006). O nível de leitura e escrita em que as crianças se encontram 

parece ser um bom preditor do desempenho em tarefas de CF (Freitas, 2004a), na 

medida em que o conhecimento metalinguístico evolui à medida que se dá o 

desenvolvimento das conceptualizações que as crianças fazem sobre a escrita (Vernon, 

1998). Por isto, e pelo constatado através dos resultados dos testes correlacionais 

aplicados, optou-se pela organização da amostra em função das Provas B e não em 

função da idade e da escolaridade, por estas variáveis não apresentarem coeficientes 

de correlação tão elevados quanto os da leitura e escrita. 

Posto isto, prosseguiu-se com a ampliação da amostra de acordo com os critérios 

previamente definidos (ver secção 4.6.1) e de acordo com os novos critérios referentes 

ao desempenho na leitura e na escrita. Assim, só passariam a integrar a amostra final 
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os sujeitos que apresentassem um fraco desempenho nas Provas B, à semelhança do 

G1.a.p., ou seja, com uma pontuação máxima de 86 pontos para 320 pontos possíveis 

(uma pontuação inferior a 28% de sucesso), tal como o ilustra a tabela 4. A tabela 6 

faz uma caracterização do G1 final que passa, doravante, a constituir a única amostra 

do estudo. 

Tabela 6 - Caracterização consoante idade, escolaridade e sexo 
 Idade Escolaridade Sexo 
 (x̅ em anos)  Masc. Fem. 

G1 
(n=48) 06;04 1º 30 

(63%) 
18 

(37%) 
 

De acordo com esta tabela, é possível verificar que a amostra foi agora 

constituída por 48 sujeitos (n=48), com uma média de idade de 6;04 anos e a 

frequentar o 1º ano de escolaridade, sendo 63% do sexo masculino e 37% do sexo 

feminino. 

Ainda que estabelecido, como critério de inclusão, a obtenção máxima de 86 

pontos nas Provas B, a tabela 7 retoma a caracterização já introduzida na tabela 4 

quanto ao desempenho dos sujeitos nas Provas B mas agora considerando as cotações 

mais frequentes da amostra final nas provas de leitura e de escrita. 

Tabela 7 – Desempenho da amostras nas Provas B 
 Frequência Percentagem Percentagem 

válida 
Percentagem 

acumulada 

Resposta 

,00 1024 33,3 33,3 33,3 
1,00 192 6,3 6,3 39,6 
2,00 832 27,1 27,1 66,7 
3,00 1024 33,3 33,3 100,0 
Total 3072* 100,0 100,0  

*Considerando um n=48 para 64 estímulos 
	  

De acordo com a tabela 7 e tal como verificado na tabela 4 para o G1.a.p., 

continua a verificar-se a ocorrência das cotações 0, 1, 2 e 3, sendo as mais frequentes 0 

e 3 (ambas com 1024 ocorrências, isto é, com 33,3% das possíveis cotações). A 

cotação 0 remete para a total dificuldade na capacidade de estes sujeitos converterem 
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qualquer unidade fonológica do estímulo linguístico apresentado, enquanto a cotação 

3 para a capacidade de converter correctamente a totalidade da 1ª sílaba da palavra ou 

pseudopalavra testada, incluindo, portanto, os segmentos-alvo do presente estudo 

(cotação 3). Logo de seguida, surge a cotação 2, com 832 ocorrências (27,1% das 

possíveis cotações), que corresponde à capacidade de os sujeitos converterem 

correctamente, pelo menos, o segmento-alvo. A cotação 1 (conversão correcta de 

apenas V1) surge com o menor número de ocorrências (192, isto é, 6,3% das possíveis 

cotações). 

Sendo possível recorrer a uma medida de correlação paramétrica mais sensível 

do que a de Spearman, uma vez que a amostra se apresenta agora como uma amostra 

grande (n ≥ 30), prossegue-se com a aplicação do coeficiente da correlação de Pearson 

 (ver tabela 8), encerrando-se, assim, o tópico da presente secção relativo à 

organização da amostra. 

Tabela 8 – Coeficiente da correlação de Pearson entre as variáveis desempenho da CS 
(Provas B) 

 CS_total 
(Prova Intruso) 

L/E_ total 
(Provas.B) 

CS_ total  (Prova Intruso) P.Cf. 1,000 ,933 

Sig. . ,004 
N 48 48 

 
Verifica-se que existe uma correlação muito significativa positiva muito forte (p-

valor = 0,004, r = 0,933) entre as variáveis desempenho da CS (Prova do Intruso) e 

desempenho na leitura/escrita (Provas B), com valores muito próximos de uma 

correlacção positiva perfeita (quando r = 1).  

 

Uma vez definidos e justificados os critérios de base adoptados para a 

organização da amostra e realizada a sua caracterização social e académica, prossegue-

se agora com a descrição de algumas informações relativas ao processo e aos métodos 
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utilizados para o ensino do princípio alfabético, determinantes para o entendimento e 

enquadramento de alguns dos aspectos em estudo no presente trabalho, nomeadamente 

dos aspectos relacionados com o desempenho da amostra na leitura e na escrita 

(observado através da aplicação das Provas B). 

Em termos do processo de alfabetização a que estava sujeita a amostra , tal como 

referido, sabe-se que, no estabelecimento de ensino onde são aplicadas as provas, é 

adoptada a “estratégia fonomímica” do método Distema (Teles & Machado, 2005; 

Teles, 2008) para reforço do processo de alfabetização utilizado (baseado no método 

analítico-sintético). O quadro 24 apresenta resumidamente as fases de aprendizagem 

dos grafemas a que a amostra está sujeita. 

Quadro 24 – Fases do processo de alfabetização subjacentes aos métodos de ensino 
praticados na instituição de acolhimento da amostra 

1ª fase 

ordem de 
aprendiza. 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 13º 14º/15º 15º 16º 

grafemas <vogais 
orais> 

<p> <t> <m> <d> <l> <v> <b> <j> <n> <f> <z> <h> <-l> <vogais 
+n/m> 

<-z> 

<diton-
gos 

orais e 
nasais> 

               

2ª fase 

ordem de 
aprendiza. 

17º 18º 19º 20º 21º 22º           

grafemas <r> <s> <c> <g> <q> <ch>           
<-rr-> <-ss-> <-ç-> <gu> <qu> <-nh->           
<-r-> <-s->    <-lh->           
<-r> <-s>               

3ª fase 

ordem de 
aprendiza. 

23º 24º/25º 25º              

grafemas <x> 
<-x-> 

<pl, tl, 
bl, fl, 
gl>   

<pr, tr, 
dr, vr, 
br, fr, 
cr, gr> 

             

 

Por ordem de introdução, no quadro 24, e registados entre os sinais gráficos 

<_>120, figuram os grafemas ensinados ao longo das três fases do processo de 

alfabetização em foco. Numa primeira fase, introduzem-se as vogais orais e os 
                                                
120 Legenda associada ao sinal gráfico <_>: 
<_> grafema/dígrafo passível de ocorrer em início de sílaba e em posição inicial ou medial de 
palavra; 
<-_-> grafema/dígrafo passível de ocorrer em início de sílaba e em posição medial de palavra 
(<-s->, <-ss->, <-nh->, <-lh->, <-r->, <-rr->  e <-x->); 
<-_> grafema passível de ocorrer em fim de sílaba sílaba e em posição inicial ou final de 
palavra (<-s>, <-z> e <-l>). 
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ditongos, prosseguindo-se com a introdução de mais 14 consoantes e das vogais nasais 

(Teles & Machado, 2005; Teles, 2007a; Teles, 2008). Numa segunda fase, 

introduzem-se os grafemas com relações ortográficas mais complexas (<r, s, c, g, q>) 

e, posteriormente, os dígrafos (Teles & Machado, 2005; Teles, 2007b; Teles, 2008). 

Numa última fase, introduz-se o grafema <x>, considerando todos os seus possíveis 

valores segmentais no PE, e, por fim, algumas sequências  consonamticas inseridas em 

estrutura silábica CCV (por exemplo, as sequências <pl, tl> e <pr, tr>) (Teles & 

Machado, 2005; Teles, 2007c; Teles, 2008).  

O quadro 25 ilustra a relação entre segmentos e grafemas ensinada à amostra até 

ao momento da aplicação das provas. 

Quadro 25 - Caracterização da relação entre segmentos consonânticos e grafemas 
subjacentes aos métodos de ensino praticados na instituição de acolhimento da amostra 

segmen-  
tos. 

 
 letras/ 
 grafemas 

fricativas oclusivas nasais líquidas outros 

[f] [s] [ʃ] [v] [z] [ʒ] [p] [t] [k] [b] [d] [g] [m] [n] [ɲ] [l] [ʎ] [ʀ] [ɾ] 

1ª fase 
<f>  <-z> <v> <z> <j> <p> <t>  <b> <d>  <m> <n>  <l>    <h> 

(mudo) 
<vogais 
+n/m> 

               <-l>      

2ª fase 

 <s> <-s>  <-s-> <-s>   <c>   <g>   <-nh->  <-lh-> <r> <-r-> <qu> (=[kw]) 
 <-ss->          <gu>      <-rr-> <-r>  
 <c> <ch>   <g>   <q>            
 <-ç->       <qu>            

3ª fase 

 <-x-> <x>  <-x->               <-x-> ([ks], etc.) 
                   23º/24º 
                   <pl, tl, bl, fl, gl> 

e <pr, tr, dr, vr, 
br, fr, cr, gr> 

 

No momento em que foram aplicadas as provas do presente estudo, a amostra 

encontrava-se no princípio da 3ª fase deste processo de alfabetização, tendo já sido 

confrontada com todas as conversões segmentais do grafema <x> (nos diferentes 

contextos da sílaba e da palavra). Recorde-se, que, apesar de ter sido sujeita à 

aprendizagem de todas as letras e grafemas intervenientes nas Provas B (ver quadro 
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25), o desempenho da amostra na leitura e na escrita é fraco, uma vez que a pontuação 

máxima atingida pelos sujeitos é de 86 em 310 pontos possíveis nas Provas B121. 

 No quadro 25, as células cinzas correspondem aos segmentos e 

grafemas/dígrafos requisitados nas provas do presente estudoContrariamente às 

escuras, as células a cinza claro correspondem a grafemas ou a dígrafos menos 

esperados nas Provas de Escrita (exemplo: <*gego> para <*jego >) ou 

ortograficamente incorrectos (exemplo: <*xuva> em vez de <chuva>) mas possíveis 

de ocorrer tendo em conta a conversão segmental que podem assumir o fraco domínio 

do princípio alfabético e conhecimento ortográfico exibidos pela amostra. É o caso de 

<c, -ç-, -ss-, -x-> para [s], de <g> para [ʒ], de <q, qu> para [k], de <gu> para [g], de <-

x-> para [z] e de <-rr-> para [ʀ], já que o uso correcto destes grafemas ou dígrafos 

carece do domínio de aspectos ortográficos e não fonológicos, patentes no uso 

adequado dos grafemas <-s>, <-l> e <-r>, por exemplo. As células a cinza escuro 

seleccionam grafemas ou dígrafos usados nas Provas de Leitura ou mais esperados 

nas Provas de Escrita, na medida em que a prova que requer a escrita de 

pseudopalavras (Prova de Escrita de Pseudopalavras) admite ocorrências de 

produções escritas como <*chiva> ou <*xiva> para ['ʃivɐ].  

 

Em suma, o estudo experimental acima apresentado foi desenhado no sentido de 

testar o impacto das propriedades segmentais nas provas de leitura e de escrita (Provas 

B) e na de CS (Prova do Intruso), quando executadas por uma amostra que ainda exibe 

um fraco desempenho na leitura e na escrita. Os resultados obtidos são apresentados, 

descritos e discutidos nos capítulos que se seguem. 

  

                                                
121  Cf. nota 118. 
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III PARTE - APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

A fim de responder às questões de investigação colocadas no presente estudo, 

averiguando existência de relações entre as variáveis definidas, realiza-se uma análise 

estatística descritiva e inferencial das respostas obtidas.  

Os resultados são apresentados em dois capítulos. Apesar de não constituírem o 

principal foco do presente estudo, os resultados das Provas B (provas de escrita e de 

leitura, de palavras e de pseudopalavras) são expostos no capítulo 5, de modo a 

relacionar as informações relativas ao impacto das propriedades fonológicas (MA e 

PA) no processo de alfabetização com os resultados sobre consciência segmental, 

aquando da discussão dos resultados extraídos do principal teste deste trabalho, a 

Prova do Intruso, apresentados no capítulo 6. O quadro 26, adaptado do quadro 23 

(constante no fim do capítulo anterior), apresenta esquematicamente a organização dos 

capítulos 5 e 6. 
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Quadro 26 - Organização da descrição dos resultados pelos capítulos 5 e 6  

 

(B) Provas B 

(I) Prova do Intruso (B1) Provas de Escrita 
(P.E.) 

(B2) Provas de Leitura 
(P.L.) 

Alvo 
(B1.1) P.E. de 

C1
 em palavras 

(B1.2) P.E. de 
C1 em pseudo-

palavras 

(B2.1) P.L. de C1 

em palavras 
(B2.2) P.L. de C1 

em pseudo-
palavras 

(I1) Intrusos 
isolados 

(I2) Intrusos 
x 

Concorrentes 

-(I3)TR_Intrusos 
x 

Concorrentes 
Factor analisado MA 

Capítulos 
5.1 5.2 6.1 6.2 

5.3 6.3 
Factor analisado PA; PA+MA 

Capítulos 
5.4 5.5 6.4 6.5 

5.6 6.6 
 

Neste estudo, a maioria das análises estatísticas realizadas com o programa 

informático SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) gera, em regra, dois 

conjuntos de tabelas (outputs estatísticos), um relativo à análise descritiva e outro 

relativo à análise inferencial122. A análise inferencial efectuada é ora correlacional, ora 

comparativa (para mais detalhes, ver secção 4.5.2, sobre o tratamento estatístico dos 

dados). Para facilitar a leitura dos capítulos 5 e 6, a maioria das tabelas (outputs 

estatísticos) encontra-se em apêndice123, sendo apenas os seus principais resultados 

integrados no corpo do texto. As tabelas relativas à análise descritiva foram 

convertidas em gráficos (integrados no texto), a fim de ilustrar de forma graficamente 

simplificada a descrição dos resultados realizada nos capítulos 5 e 6. 

                                                
122 Antes de proceder à análise por comparações múltiplas, pelo ANOVA, é feita a 
interpretação dos resultados da análise geral daí decorrente (cumprimento da condição de 
esfericidade, nível de significância apurado, etc.). Esta análise geral gera diversos outputs 
(tabelas), aos quais se atribui um único número de tabela, uma vez que servem o mesmo 
objectivo. 
123 Os outputs estatísticos encontram-se disponíveis em: “Apêndices do tratamento estatístico 
das Provas B” para os resultados do capítulo 5 (doravante abreviado para: Apêndices_t.e.B) e 
“Apêndices do tratamento estatístico da Prova do Intruso” para os resultados do capítulo 6 
(doravante abreviado para: Apêndices_t.e.I). Para mais detalhes sobre o tratamento estatístico 
dos dados, consulte-se a secção 4.5.2. 
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CAPÍTULO 5 – Provas de Escrita e de Leitura (Provas B) 

Por haver escassas referências bibliográficas que descrevam comportamentos de 

MA, de PA, de vozeamento ou de outras propriedades fonológicas na área da leitura e 

da escrita, no domínio da relação segmento-grafema, replicam-se, nas provas de 

leitura e de escrita deste projecto (Provas B, descritas na secção 4.3.4), originalmente 

concebidas com o objectivo de organizar a amostra, quer a questão de investigação 

subjacente à Prova do Intruso, descrita na secção 4.3.5, quer a análise estatística 

planeada. A questão de investigação então formulada para os aspectos relacionados 

com a leitura e com a escrita é a que se retoma agora: 

De que modo as propriedades segmentais interferem no desempenho de tarefas de 

escrita e de leitura? 

Assumindo o efeito das propriedades do MA, do PA e do MA na sua relação 

com o PA e/ou com o vozeamento, no processamento segmental, levanta-se a seguinte 

hipótese:  

A capacidade de conversão de segmentos consonânticos em grafemas difere 

significativamente em função das suas propriedades de MA, de PA e/ou de 

vozeamento. 

Com base na questão geral colocada e na hipótese levantada124, definem-se os 

seguintes objectivos específicos:  

(i) a partir dos desempenhos apurados nas tarefas de leitura e escrita (Provas 

B), verificar o efeito das propriedades segmentais e identificar um possível padrão de 

emergência dessas propriedades em grupos de crianças com baixo conhecimento 

ortográfico; 
                                                
124 Para mais detalhes sobre as hipóteses associadas às questões de investigação colocadas, 
consulte-se a secção 4.1. 
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(ii) comparar o padrão identificado em (i) com as informações disponíveis na 

literatura quanto ao impacto das propriedades segmentais em tarefas de leitura e de 

escrita e em tarefas de CS. 

 

Este capítulo apresenta os resultados obtidos pelos sujeitos testados e obedece ao 

seguinte esquema: (i) descrição dos resultados relativos ao MA e ao vozeamento do 

segmento-alvo nas Provas de Escrita de Palavras e de Pseudopalavras (secção 5.1) e 

nas Provas de Leitura de Palavras e de Pseudopalavras (secção 5.2), encerrando-se 

com uma síntese dos resultados apurados relativos ao MA e ao vozeamento dos 

segmentos testados (secção 5.3); (ii) descrição dos resultados relativos ao PA do 

segmento-alvo e ao PA na sua relação com o MA (PA+MA) nas Provas de Escrita de 

Palavras e de Pseudopalavras (secção 5.4) e nas Provas de Leitura de Palavras e de 

Pseudopalavras (secção 5.5), encerrando-se com uma síntese dos resultados apurados 

relativos ao PA e ao PA+MA dos segmentos testados (secção 5.6).  

Em qualquer uma destas sub-secções, os resultados são apresentados em dois 

blocos. O primeiro bloco é relativo aos resultados para todos os segmentos, 

independentemente do tipo de relação grafémica mantida, transparente ou opaca 

(Escrita/Leitura de segmentos com relações grafémicas opacas e transparentes), e o 

segundo bloco é exclusivamente relativo aos resultados dos segmentos com relações 

grafémicas transparentes (Escrita/Leitura de segmentos com relações grafémicas 

transparentes)125. 

 

                                                
125 Para mais informações sobre os conceitos transparência e opacidade presentes na relação 
segmento-grafema, consultar o capítulo 3. 
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Antes de iniciar a análise comparativa entre cada condição de MA em estudo, 

procede-se à verificação da correlação entre a capacidade de os sujeitos converterem 

segmentos consonânticos nas Provas B (segmento>grafema na escrita ou 

grafema>segmento na leitura) e as propriedades fonológicas que caracterizam os 

segmentos testados em termos do seu MA (tabela 9) e dos traços [±cont] e [±soan] que 

apresentam (tabela 10), recorrendo, para tal, ao coeficiente de correlação de Pearson.  

Tabela 9 – Coeficiente da correlação de Pearson entre as variáveis desempenho na 
leitura/escrita (Provas B) e desempenho na conversão de todos os segmentos 
(ortograficamente transparentes e opacos: com relações grafémicas biunívocas e multívocas), 
agrupados pelas suas propriedades de MA (por classes naturais) 

 L/E_td total L/E_td_F L/E_td_O L/E_td_N L/E_td_L 

L/E_td total  
 

P.Cf. 1,000 -,255* -,920* ,130* ,120* 

 Sig. . ,080 ,003 ,153 ,055 

 N 48 48 48 48 48 
 

Os resultados da tabela 9 mostram que existe uma correlação muito significativa 

(p-valor = 0,003) negativa muito forte (r = -0,920) entre as variáveis desempenho 

global na escrita e na leitura (parte das Provas B) e desempenho nessas provas 

mediante a ocorrência de segmentos oclusivos. Relativamente aos restantes 

segmentos, não se verificam correlações, destancando-se, contudo, um p-valor muito 

próximo do limiar de significância para as líquidas (p-valor = 0,055) em associação 

muito ligeiramente positiva (r = 0,120). Estes resultados demonstram que, em tarefas 

de leitura e escrita como as usadas neste trabalho (Provas B), os sujeitos manifestam 

menos dificuldades face às oclusivas, evidenciando um efeito do grau de 

complexidade ortográfica associado aos segmentos, uma vez que a análise 

correlacional realizada nesta primeira fase integra os resultados de todos os segmentos 

testados, com todo o tipo de relações ortográficas, transparentes e opacas, isto é, com 

relações grafémicas biunívocas e multívocas. 
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A tabela 10 testa o grau de correlação entre o desempenho da amostra nas 

Provas B e as propriedades fonológicas dos segmentos testados, agrupados em função 

dos valores de traços para [±cont], [±soan] e [±voz], que permitem distinguir as quatro 

classes de MA testadas (oclusivas, nasais, fricativas e líquidas). 

Tabela 10 – Coeficiente da correlação de Pearson entre as variáveis desempenho na 
leitura/escrita (Provas B) e desempenho na conversão de todos os segmentos 
(ortograficamente transparentes e opacos: com relações grafémicas biunívocas e multívocas), 
agrupados pelas suas propriedades de MA (por traços) 

 L/E_td 
total 

L/E_td 
[+cont] 

L/E_td 
[-cont] 

L/E_td 
[+soan] 

L/E_td 
[-soan] 

L/E_td 
[+soan; 
-cont] 

L/E_td 
[-soan; 
-cont] 

L/E_td 
[+voz] 

L/E_td 
[-voz] 

L/E_td 
total  
 

P.Cf. 1,000 ,493* -,525* ,025* -,029* ,130* -,920* ,052* ,025* 

 Sig. . ,071 ,049 ,235 ,255 ,153 ,003 ,227 ,325 

 N 48 48 48 48 48 48 48 48 48 
 

Pela aplicação do coeficiente de correlação de Pearson, constata-se que apenas o 

contraste [±soan] nos segmentos [-cont] apresenta valores correlacionais 

significativos. Neste caso, verifica-se uma correlação muito significativa dos 

segmentos com os valores de traços [-soan] e [-cont] (p-valor = 0,003), (oclusivas), 

com uma tendência negativa muito forte (r = -0,920, repetindo-se, portanto, o valor 

observado na tabela 9 relativo às oclusivas). Verifica-se, ainda, uma correlação 

significativa negativa moderada do traço [-cont] (p-valor = 0,049, r = -0,525), esta 

tendência menos significativa evidencia um balanceamento entre a ausência de 

correlação nas nasais e a presença de correlação nas oclusivas, já que ambas são [-

cont]. Esta análise mostra, assim, mais dificuldades na conversão, para a escrita ou 

para a leitura, de segmentos com traço [-cont], quer os segmentos com relações 

transparentes, quer nos segmentos com relações opacas, e melhores resultados nos 

segmentos com traço [+cont], mas apenas nos segmentos com relações transparentes. 
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Com o objectivo de verificar a tendência correlacional testada nas tabelas 9 e 10, 

consideram-se, agora, apenas segmentos com relações grafémicas transparentes  

(tabelas 11 e 12). 

Tabela 11 – Coeficiente da correlação de Pearson entre as variáveis desempenho na 
leitura/escrita (Provas B) e desempenho na conversão de todos os segmentos específicos 
(ortograficamente transparentes: com relações grafémicas biunívocas), agrupados pelas suas 
propriedades de MA (por classes naturais) 

 L/E.transp_ 
total 

L/E_transp 
_F 

L/E_transp 
_O 

L/E_transp 
_N 

L/E_transp 
_L 

L/E.transp_ 
total  
 

P.Cf. 1,000 ,655* -,890* -,130* ,130* 

 Sig. . ,009 ,010 ,153 ,050 
 N 48 48 48 48 48 
 

A tabela 11 reflecte novamente uma correlação muito significativa (p-valor = 

0,010) das oclusivas quando apenas analisados os segmentos com relações grafémicas 

transparentes. Embora o padrão se mantenha, o r-valor apurado para estas revela-se 

ligeiramente inferior ao das oclusivas totais (sem discriminação por tipo de relação 

grafémica), tratadas na tabela 9, já que aponta para uma correlação negativa forte (r = 

-0,890), ou seja, quase igualmente muito forte (quando r ≤ -0,900). Contrariamente ao 

observado na análise efectuada na tabela 9, as fricativas com relações grafémicas 

transparentes surgem aqui com uma correlação muito significativa (p-valor = 0,009) 

positiva moderada (r = 0,655). As líquidas emergem agora com uma correlação não 

assumida na tabela 9 (dado o p-valor apurado, no limiar da significância, associado a 

um r-valor positivo), ao surgir com um p-valor significativo (p = 0,050) e com uma 

associação positiva muito ligeira (r = 0,130), patentes na tabela 11. As nasais mantêm 

a mesma tendência, continuando a apontar para a ausência de correlações entre as suas 

condições fonológicas e o desempenho geral da amostra nas Provas B. Estes 

resultados demonstram que, em tarefas de leitura e escrita que requisitem apenas 

segmentos e grafemas com relações transparentes, os sujeitos manifestam mais 
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dificuldade mediante estímulos oclusivos e mais facilidade mediante fricativas e 

líquidas, embora com uma correlação muito inferior para as líquidas, 

comparativamente ao valor apurado para as fricativas. 

Segue-se a tabela 12, que visa a verificação de uma correlação entre as Provas B 

e o efeito de traços de MA presentes em segmentos com relações ortográficas 

transparentes. 

Tabela 12 – Coeficiente da correlação de Pearson entre as variáveis desempenho na 
leitura/escrita (Provas B) e desempenho na conversão de todos os segmentos específicos 
(ortograficamente transparentes: com relações grafémicas biunívocas), agrupados pelas suas 
propriedades de MA (por traços) 

 L/E_ 
transp 
total 

L/E_ 
transp 

[+cont] 

L/E_ 
transp 
[-cont] 

L/E_ 
transp 

[+soan] 

L/E_ 
transp 
[-soan] 

L/E_ 
transp 

[+soan; 
-cont] 

L/E_ 
transp 
[-soan; 
-cont] 

L/E_ 
transp 
[+voz] 

L/E_ 
transp 
[-voz] 

L/E_ 
transp 
total  

P.Cf. 1,000 ,132* -,397* ,035* -,037* ,130* -,890* ,072* ,040* 

 Sig. . ,033 ,040 ,230 ,225 ,153 ,010 ,302 ,339 

 N 48 48 48 48 48 48 48 48 48 
 

À semelhança do observado na análise do conjunto total dos segmentos testados 

na tabela 10, com relações ortográficas biunívocas e multívocas, a tabela 12 aponta 

para uma correlação muito significativa do traço [-soan] quando considerados apenas 

os segmentos [-cont] (p-valor = 0,010), ou seja as oclusivas, remetendo novamente 

para uma correlação negativa quase muito forte (r = -0,890). Observa-se também uma 

correlação significativa negativa ligeira para o do traço [-cont] quando analisado 

globalmente (p-valor = 0,040 e r = -0,397). Ainda que considerando apenas os 

segmentos com relações transparentes, os restantes traços mantêm a ausência de 

correlação entre o desempenho geral da amostra nas Provas B e os traços de MA 

testados, à excepção do traço [+cont]. Neste contexto analítico, o traço [+cont] 

apresenta um valor correlacional significativo (p-valor = 0,033) e um r-valor que 
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aponta para uma associação postiva muito ligeira (r = 0,132), acompanhando, assim, a 

correlação positiva já observada na tabela 11 relativamente às fricativas. Em suma, 

conclui-se que o segmentos [-cont], principalmente os [-cont] e [-soan] (oclusivas) 

despromovem fortemente o sucesso da amostra, enquanto as [+cont] e [-soan] 

(fricativas) o promovem. 

Seguidamente, procede-se à verificação da correlação entre a capacidade de os 

sujeitos converterem segmentos consonânticos nas Provas B (segmento>grafema na 

escrita ou grafema>segmento na leitura) e as propriedades fonológicas que 

caracterizam os segmentos testados em termos do seu PA considerado isoladamente 

(tabela 13) e em função das diferentes classes naturais a que este pode estar associado 

(PA+MA) (tabela 14). 

Tabela 13 – Coeficiente da correlação de Pearson entre as variáveis desempenho na 
leitura/escrita (Provas B) e desempenho na conversão de todos os segmentos 
(ortograficamente transparentes e opacos: com relações grafémicas biunívocas e multívocas), 
agrupados pelas suas propriedades de PA 

 L/E_td 
total 

L/E.td_Lab. L/E.td_  
Cor [+ant] 

L/E.td_  
Cor [-ant] 

L/E.td_Dor. 

L/E_td total P.Cf. 1,000 ,124* ,256* -,750* ,174* 
 Sig. . ,239 ,258 ,028 ,248 
 N 48 48 48 48 48 
 

Na tabela 13 verifica-se que, mediante segmentos com todo o tipo de relações 

grafémicas (opacas e transparentes), não existe qualquer correlação entre o 

desempenho geral da amostra nas Provas B e as propriedades segmentais de PA 

(Labial, Coronal [±ant] e Dorsal) que caracterizam os segmentos testados, 

destancando-se apenas as coronais, ao apresentarem um p-valor no nível de 

significância para Coronal [-ant] (p-valor = 0,028), que aponta para uma correlação 

negativa forte (r = -0,750), significando, portanto, que esta propriedade parece 

desfavorecer, fortemente, o desempenho dos sujeitos. 
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Segue-se a tabela 14 que propõe uma análise do PA em função das diferentes 

classes naturais a que este pode estar associado (PA+MA). 

Tabela 14 – Coeficiente da correlação de Pearson entre as variáveis desempenho na 
leitura/escrita (Provas B) e desempenho na conversão de todos os segmentos 
(ortograficamente transparentes e opacos: com relações grafémicas biunívocas e multívocas), 
agrupados pelas suas propriedades de PA+MA 

 L/E_ 
td 

total 

L/E.td
_Lab.
_F 

L/E.td
_Lab.
_O 

L/E.td
_Lab.
_N 

L/E.td
_Cor+
_F 

L/E.td
_Cor-
_F 

L/E.td
_Cor+ 
_O 

L/E.td
_Cor+
_N 

L/E.td
_Cor+ 

_L 

L/E.td
_Dor. 

_O 

L/E.td
_Cor 
_L 

L/E_
td 
total 

P.Cf. 1,000 ,755* -,874* ,120* -,555* -,894* -,744* ,140* ,133* -,994* ,110* 

 Sig. . ,009 ,007 ,125 ,036 ,018 ,040 ,182 ,050 ,001 ,283 

 N 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 

 

A leitura da tabela 14 evidencia uma correlação muito significativa positiva forte 

das fricativas com Labial (p-valor = 0,009 e r = 0,755), porém, uma correlação 

significativa negativa moderada das fricativas com Coronal [+ant] (p-valor = 0,036 e r 

= -0,555) e negativa forte quando associadas a Coronal [-ant] (p-valor = 0,018 e r = -

0,894), o que justifica a ausência da correlação apurada na tabela 9 quanto às fricativas 

quando consideradas em conjunto (labiais e coronais). Na tabela 14, é ainda possível 

observar uma correlação negativa forte das oclusivas labiais e coronais (r = -0,874 

com p-valor = 0,007 muito significativo para as labiais e r = -0,744 com p-valor = 

0,040 significativo para as coronais) e negativa muito forte para as oclusivas dorsais 

(p-valor = 0,001 e r = -0,994), o que corrobora a correlação negativa das oclusivas já 

observada na tabela 9. Os PA associados às nasais e às líquidas não apresentam 

correlações com o desempenho geral da amostra na escrita e na leitura de segmentos 

com todo o tipo de relações grafémicas (opacas e transparentes), exceptuando o caso 

das líquidas coronais, para as quais se apura um p-valor de 0,050 para uma correlação 

positiva muito ligeira (r = 0,133). Em suma, nesta análise relativa ao efeito PA+MA 

dos segmentos com todo o tipo de relações grafémicas, verifica-se que as oclusivas 
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labiais, coronais e dorsais despromovem muito fortemente o sucesso da amostra e que 

as fricativas coronais também prejudicam esse sucesso, contrariamente às coronais 

líquidas, que o favorecem, e às labiais fricativas, que o promovem fortemente. 

Para finalizar o estudo correlacional proposto no presente capítulo, replica-se a 

análise efectuada nas tabelas 13 e 14, considerando agora os segmentos com relações 

grafémicas transparentes (tabela 15 para a análise em função do PA e tabela 16 para a 

análise em função do PA associado ao MA). 

Tabela 15 – Coeficiente da correlação de Pearson entre as variáveis desempenho na 
leitura/escrita (Provas B) e desempenho na conversão de todos os segmentos específicos 
(ortograficamente transparentes: com relações grafémicas biunívocas), agrupados pelas suas 
propriedades de PA 

 L/E.transp 
_total 

L/E.transp 
_Lab 

L/E.transp
Cor [+ant] 

L/E.transp
Cor [-ant] 

L/E.transp 
_Dor 

L/E.transp 
_total 

P.Cf. 1,000 ,124* ,196* . . 

 Sig. . ,239 ,282 . . 
 N 48 48 48 . . 
 

A tabela 15 permite verificar, mais uma vez, que não existe uma correlação 

directa entre o PA dos segmentos testados e a capacidade da amostra em convertê-los 

na leitura ou na escrita: nestes segmentos com relações grafémicas transparentes, 

todos os p-valores apurados são superiores a 0,05. As dorsais não foram analisadas 

uma vez que, em periferia esquerda de palavra, tanto as oclusivas [k] e [g] como as 

líquidas, neste caso a vibrante [ʀ], apresentam mais do que uma correspondência 

grafémica (ver quadro 25). O mesmo sucede com o Coronal [-ant]. 

Assumindo que a ausência de correlação não significa a inexistência de qualquer 

relacionamento entre as variáveis testadas mas sim a ausência de relacionamento 

linear (Maroco, 2003; Gageiro & Pestana, 2005), prossegue-se com uma análise do PA 

considerando os MA aos quais cada PA pode estar associado. Verifica-se a existência 
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de correlações não lineares, ou seja, não directa e exclusivamente relacionadas com o 

PA, tal como efectuado na tabela 14 para os segmentos com relações grafémicas 

opacas e transparentes, observando, agora, os segmentos com relações grafémicas 

transparentes (tabela 16). 

Tabela 16 – Coeficiente da correlação de Pearson entre as variáveis desempenho na 
leitura/escrita (Provas B) e desempenho na conversão de todos os segmentos específicos 
(ortograficamente transparentes: com relações grafémicas biunívocas), agrupados pelas suas 
propriedades de PA+MA 

 L/E.tr
_total 

L/E.tr
_Lab.
_F 

L/E.tr
_Lab.
_O 

L/E.tr
_Lab.
_N 

L/E.tr
_Cor+ 
_F 

L/E.tr
_Cor- 
_F 

L/E.tr
_Cor+
_O 

L/E.tr
_Cor+ 
_N 

L/E.tr
_Cor+
_L 

L/E.tr 
_Dor. 
_O 

L/E.tr 
_Dor.  
_L 

L/E. 
tr_ 
total 

P.Cf. 1,000 ,774* -,844* ,122* . . -,894* ,145* ,130* . . 

 Sig. . ,007 ,006 ,146 . . ,048 ,173 ,050 . . 

 N 48 48 48 48 . . 48 48 48 . . 
 

 A tabela 16 aponta novamente para uma correlação negativa forte das oclusivas 

na sua relação com Labial e com Coronal [+ant] (r = -0,844 e  p-valor = 0,006 muito 

significativo para as labiais; r = -0,894 e p-valor = 0,048 significativo para as 

coronais), repetindo-se os mesmos efeitos que os já observados na tabela congénere, 

dedicada aos resultados relativos a todos os segmentos. A análise das oclusivas com 

Dorsal não é realizada por estas apresentarem mais do que uma possível conversão 

grafémica. Por também apresentarem relações grafémicas complexas, a análise das 

fricativas associadas ao PA (quer na sua relação com Coronal [+ant], em [s, z], quer na 

sua relação com Coronal [-ant], em [s, z]) não aparece na tabela 16. Contudo, as 

fricativas com Labial, [f] e [v], voltam a surgir com uma correlação muito significativa 

positiva forte (p-valor = 0,007 e r = 0,774). Os PA associados às nasais e às líquidas 

(Labial e Coronal [+ant] no caso das nasais; somente Coronal [+ant] no caso das 

líquidas) permanecem sem qualquer correlação com o desempenho geral da amostra 

nas provas de escrita e de leitura de segmentos com relações grafémicas transparentes, 
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exceptuando o caso já observado na tabela 14 e relativo às líquidas coronais, para as 

quais o p-valor apurado é de 0,050, a par de uma correlação positiva muito ligeira (r = 

0,133). Grosso modo, verifica-se que as oclusivas labiais e coronais despomovem 

fortemente o sucesso da amostra, contrariamente às fricativas labiais e às líquidas 

coronais que o promovem fortemente. 

 

5.1. Análise do modo de articulação e do vozeamento dos segmentos-alvo nas 

provas de escrita 

Tal como referido no início do presente capítulo, nesta sub-secção são descritos 

os dados relativos ao desempenho da amostra face ao MA do segmento-alvo nas 

Provas de Escrita de Palavras e Pseudopalavras, sendo apresentados os níveis de 

significância apurados; segue-se a seguinte estrutura: (i) descrição dos resultados para 

classe do MA (sub-secção 5.1.1); (ii) descrição dos resultados em função do traço 

[±cont] (sub-secção 5.1.2); (iii) descrição dos resultados em função dos traços [±soan] 

e [±voz] (sub-secção 5.1.3).  

 

5.1.1. Resultados por classes naturais do modo de articulação 

Escrita de segmentos com relações grafémicas opacas e transparentes 

O gráfico 7 apresenta a análise descritiva dos resultados apurados na Prova de 

Escrita de Palavras relativamente à capacidade de converter para a escrita segmentos 

distintos quanto ao Modo de Articulação (cf. output estatístico original, tabela 17, 

disponível em Apêndices_t.e.B). Em prática, numa primeira fase, os registos escritos 

de segmentos fricativos, como na palavra, zona, de segmentos oclusivos, como em 
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dedo, de segmentos nasais, como em neto, e de segmentos líquidos, como em luva, 

são comparados entre si, a fim de se verificar um possível padrão tendencial associado 

ao MA dos segmentos consonânticos do PE com relações grafémicas opacas e com 

relação transparentes. 

Gráfico 7 - Desempenho na Prova de Escrita de Palavras para a variável MA (segmentos 
opacos e segmentos transparentes) 

 
 
 

A leitura do gráfico 7 permite verificar que, na Prova de Escrita de Palavras, o 

processo de escrita de fricativas, de oclusivas, de nasais e de líquidas apresenta um 

desempenho, a priori126, equivalente, com percentagens que variam entre os 12% 

(para as fricativas) e os 15% (para as nasais). No caso das nasais e das fricativas, é 

registado um desvio-padrão mais elevado do que nas outras classes (desvio-padrão de 

,17678 e de ,17400, respectivamente, versus ,10600 e ,12430 para as líquidas e para as 

oclusivas, respectivamente), traduzindo, assim, uma maior inconsistência nas 

respostas fornecidas pelos sujeitos (cf. output estatístico original, tabela 17, disponível 

em Apêndices_t.e.B).  

                                                
126 Na fase da análise descritiva dos resultados (por oposição à inferencial), são 
frequentemente usadas as expressões a priori, aparentemente, apontar, parecer, sugerir e 
outras similares, por sugerirem a natureza ainda meramente empírica das conclusões tiradas. 
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A análise estatística inferencial realizada com o ANOVA não indica diferenças 

significativas na escrita de segmentos fricativos, oclusivos, nasais ou líquidos, quando 

considerados as classes naturais do MA (ver s TR = 0,162 apurado na tabela 18 em 

Apêndices_t.e.B). A comparação múltipla dos resultados obtidos na Prova de Escrita 

de Palavras, efectuada pelo ANOVA repeated measures permite apurar as variáveis 

que apresentam diferenças significativas independentemente do factor que integram. 

Trata-se de uma análise das porções do conjunto considerado na análise anterior, uma 

vez que compara as variáveis duas a duas. Em termos práticos, esta segunda fase da 

análise estatística inferencial proporciona a comparação entre fricativas e oclusivas 

(entre zona e dedo, por exemplo), entre fricativas e nasais (entre zona e neto, por 

exemplo) entre fricativas e líquidas (entre zona e luva, por exemplo), entre oclusivas e 

nasais (entre dedo e neto, por exemplo), entre oclusivas e líquidas (entre dedo e luva, 

por exemplo) e, finalmente, entre nasais e líquidas (entre neto e luva, por exemplo). 

Da análise efectuada (tabela 19, disponível em Apêndices_t.e.B), não se observam 

diferenças significativas entre a percentagem de sucesso obtida em cada classe 

segmental (apresentadas no gráfico 7), dado todos os p-valores apurados serem 

superiores a 0,05.  

O gráfico 8 apresenta a análise descritiva dos resultados apurados na Prova de 

Escrita de Pseudopalavras. Nesta análise, a metodologia utilizada proporciona a 

comparação descritiva entre o conjunto dos segmentos testados, quando agrupados em 

função das suas classes segmentais (MA) (cf. output estatístico original, tabela 20, 

disponível em Apêndices_t.e.B). Assim, o processo de escrita de segmentos oclusivos 

posicionados na periferia esquerda de pseudopalavras como em ['dodu] (convertida 

grafemicamente em <dodo>) é comparado ao processo de escrita de segmentos nasais 

como em ['nutu] (transcrita como <nuto>), de segmentos fricativos como em ['zɐnɐ] 
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(transcrita como <zana>), de segmentos líquidos como em ['lovɐ] (transcrita como 

<lova>), explorando todas as combinatórias possíveis. 

Gráfico 8 - Desempenho na Prova de Escrita de Pseudopalavras para a variável MA 
(segmentos opacos e segmentos transparentes) 

 

O gráfico 8 mostra que, na Prova de Escrita de Pseudopalavras, os segmentos 

pertencentes a diferentes classes segmentais apresentam, aparentemente, um 

desempenho equivalente, observando-se um desempenho ligeiramente superior das 

nasais, com 14%, seguindo-se as oclusivas e as líquidas, com 12%, e as fricativas, com 

uma percentagem de sucesso de 11%. Adicionalmente, e à semelhança do verificado 

na Prova de Escrita de Palavras, as nasais e as fricativas apresentam novamente um 

desvio-padrão mais elevado (desvio-padrão de ,18300 para as nasais e de ,18142 para 

as fricativas, contra ,11200 e ,13399, respectivamente para as líquidas e para as 

oclusivas, de acordo com a tabela 20, disponível em Apêndices_t.e.B). 

Feita a comparação descritiva, prossegue-se com a análise inferencial entre o 

conjunto dos segmentos testados, agrupados em classes e entre cada uma das classes 

segmentais testadas, confrontando-as entre si.  

Tal como na Prova de Escrita de Palavras, o valor de significância apurado no 

teste ANOVA é novamente superior a 0,05 (ver tabela 21 disponível em 

Apêndices_t.e.B), não existindo, portanto, diferenças significativas na escrita de 
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pseudopalavras com segmentos fricativos, oclusivos, nasais ou líquidos. Através da 

análise inferencial (ANOVA - comparações múltiplas), são comparados os resultados 

das fricativas com os das oclusivas, com os das nasais e com os das líquidas, os 

resultados das oclusivas com os das nasais com os das líquidas e os resultados das 

nasais com os das líquidas (entre <nuto> e <lova>, por exemplo). Da análise 

efectuada, não se observam diferenças significativas, já que todos os p-valores 

apurados são superiores a 0,05 (ver tabela 22 disponível em Apêndices_t.e.B).  

 

Escrita de segmentos com relações grafémicas transparentes 

A fim de se verificar um possível padrão tendencial associado ao MA dos 

segmentos consonânticos do PE com relações grafémicas transparentes, prossegue-se 

com a análise apresentada no gráfico 9, que apresenta a análise descritiva dos 

resultados da Prova de Escrita de Palavras (cf. output estatístico original, tabela 43, 

disponível em Apêndices_t.e.B). Esta análise tem como base a comparação entre os 

resultados obtidos na escrita de segmentos fricativos (vela), de segmentos oclusivos 

(bala), de segmentos nasais (neto) e de segmentos líquidos (luva). 

Gráfico 9 - Desempenho na Prova de Escrita de Palavras para a variável MA (segmentos 
transparentes) 
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O gráfico 9 mostra que o processo de escrita de fricativas, de oclusivas, de 

nasais e de líquidas com relações grafémicas transparentes apresenta um desempenho 

superior nas fricativas, com 24%, comparativamente às restantes classes segmentais, 

as quais revelam percentagens de sucesso a priori equivalentes, variando entre os 16% 

para as líquidas e os 15% para as nasais e para as oclusivas. Nesta análise, e 

contrariamente ao observado na análise homóloga na tabela 17, relativa aos segmentos 

com as diversas relações grafémicas possíveis no PE (opacas e transparentes), as 

fricativas não só passam a exibir os melhores resultados como a menor variabilidade 

de respostas (o desvio-padrão registado apresenta agora um comportamento oposto, ao 

surgir com o valor mais baixo das quatro classes, nomeadamente com ,9480, patente 

na tabela 43, disponível em Apêndices_t.e.B). Tal como observado na tabela 17, as 

nasais permanecem associadas a uma maior inconsistência nas respostas fornecidas 

pelos sujeitos, mantendo o mesmo desvio-padrão, isto é, o mais elevado, 

correspondente a ,17678, comparativamente aos registados das outras classes, que var 

iam entre um máximo de ,10340 para as oclusivas e o já referido valor mínimo das 

fricativas (cf. output estatístico original, tabela 43, disponível em Apêndices_t.e.B).  

Após análise estatística inferencial (ANOVA), verificam-se as diferenças na 

escrita de segmentos fricativos, oclusivos, nasais ou líquidos, quando considerado o 

paradigma MA relativo às classes de segmentos que mantêm relações transparentes 

(ver p-valor = 0,046 apurado nas tabelas 44 em Apêndices_t.e.B). Através do ANOVA 

(comparações múltiplas), são comparados os resultados obtidos entre fricativas e 

oclusivas, entre fricativas e nasais e entre fricativas e líquidas, entre oclusivas e 

nasais,entre oclusivas e líquidas e entre nasais e líquidas (entre neto e luva, por 

exemplo). O resultado desta análise mostra que não existem diferenças significativas 

entre as oclusivas e as nasais (p-valor ≥ 0,05), que existem diferenças quase 
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significativas entre as líquidas e as nasais (0,05 < p-valor < 0,06), que existem 

diferenças significativas entre as líquidas e as oclusivas bem como entre as fricativas e 

as líquidas ou as nasais (p-valor ≤ 0,05) e uma diferença muito significativa entre as 

fricativas e as oclusivas (p-valor ≤ 0,01) (cf. valores de significância na tabela 45, 

disponível em Apêndices_t.e.B).  

O gráfico 10 apresenta a análise descritiva dos resultados apurados na Prova de 

Escrita de Pseudopalavras. Nesta análise, a metodologia utilizada proporciona a 

comparação descritiva entre o conjunto dos segmentos testados, quando agrupados em 

função das classes do (MA) (cf. output estatístico original, tabela 46, disponível em 

Apêndices_t.e.B). Assim, o processo de escrita de segmentos oclusivos (como ['bulɐ] - 

<bula>) é comparado ao processo de escrita de segmentos nasais (como ['mitɐ] - 

<mita>), de segmentos fricativos (como ['vɔlɐ] - <vola>) e de segmentos líquidos 

(['ʀitu] - <rito>), procedendo-se à análise de todas as combinatórias possíveis 

(oclusivas com nasais, com fricativas e com líquidas; nasais com fricativas e com 

líquidas; fricativas com líquidas). 

Gráfico 10 - Desempenho na Prova de Escrita de Pseudopalavras para a variável MA 
(segmentos transparentes) 
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No gráfico 10, observa-se novamente um desempenho equivalente na escrita de 

segmentos oclusivos, nasais (ambos com 14%) e líquidos (com 15%), sendo que as 

fricativas replicam o sucesso já observado no gráfico 8 e na tabela 20, atingindo uma 

percentagem de sucesso de 23%. As nasais voltam a surgir com um desvio-padrão 

elevado (desvio-padrão de ,18300, contra ,10127, ,11005 e ,12995 para as fricativas, 

líquidas e oclusivas, respectivamente, patentes na tabela 46, disponível em 

Apêndices_t.e.B). 

Prossegue-se com a análise inferencial dos resultados relativos aos segmentos 

testados, agrupados em classes, considerando as classes do MA em foco. O valor de 

significância apurado no teste ANOVA aplicado aos resultados da Prova de Escrita de 

Palavras aponta para a presença de diferenças significativas na escrita de 

pseudopalavras com segmentos fricativos, oclusivos, nasais ou líquidos, quando 

considerado este factor em conjunto, dado o p-valor de 0,040, observável na tabela 47 

(disponível em Apêndices_t.e.B).  

Tal como planeado, são posteriormente realizadas as comparações múltiplas 

entre as classes em análise, recorrendo ao teste ANOVA, de modo a apurar as que 

apresentam diferenças significativas na Prova de Escrita de Pseudopalavras. Este 

teste proporciona a comparação dos resultados das fricativas com os das oclusivas, 

com os das nasais e com os das líquidas (entre <futo> e, respectivamente, <pepo> e 

<mita> e <lova>, por exemplo), a comparação dos resultados das oclusivas com os 

das nasais e com os das líquidas (entre <pepo> e, respectivamente, <mita> e <lova>, 

por exemplo) e a comparação dos resultados das nasais com os das líquidas (entre 

<mita> e <lova>, por exemplo). Da análise efectuada, observam-se diferenças 

significativas entre praticamente todas as classes, à semelhança da tendência já 

observada na Prova de Escrita de Palavras, quando considerados apenas os 
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segementos com relações grafémicas transparentes. As fricativas constituem a classe 

com mais diferenças significativas registadas (ver tabela 48, disponível em 

Apêndices_t.e.B), deferindo das líquidas (p-valor = 0,028) e muito das nasais (p-valor 

= 0,010), bem como das oclusivas  (p-valor = 0,006). As líquidas apresentam uma 

diferença no limiar da significância, quando comparadas com as nasais (p-valor = 

0,052), e no intervalo da significância, quando comparadas com as oclusivas (p-valor 

= 0,041). As nasais e as oclusivas não apresentam diferenças entre si (p-valor = 

0,105).  

 

5.1.2. Resultados para [±cont] 

Escrita de segmentos com relações grafémicas opacas e transparentes 

O gráfico 11 apresenta a análise descritiva dos resultados apurados na Prova de 

Escrita de Palavras relativamente ao traço [±cont], proporcionando a comparação 

entre a escrita de segmentos [+cont] e a de segmentos [-cont] (cf. ['ʀatu]  <rato> e 

['golu] <golo>), a fim de se verificarem possíveis diferenças decorrentes de um efeito 

do traço [±cont] na tarefa de escrita de segmentos com relação fomémicas opacas e 

com relação fomémicas transparentes (cf. output estatístico original, tabela 23, 

disponível em Apêndices_t.e.B). 
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Gráfico 11 - Desempenho na Prova de Escrita de Palavras para a variável [±cont] 
(segmentos opacos e segmentos transparentes) 

 

A leitura do gráfico 11 permite verificar que o processo de escrita de 

segmentos com traço [+cont] apresenta uma percentagem de sucesso de 12%  e que o 

de escrita de segmentos [-cont] apresenta um sucesso de 13%. Na tabela 24 

(disponível em Apêndices_t.e.B), onde se expõe o resultado do teste t-Student, é 

possível verificar que não existem diferenças significativas entre as variáveis em 

análise, dado o p-valor corresponder a 0,159.  Assim, na análise descritiva e 

inferencial destes dados, verifica-se a ausência de diferenças significativas na escrita 

de segmentos [+cont] e [-cont]. 

 
O gráfico 12 apresenta a análise descritiva dos resultados apurados na Prova de 

Escrita de Pseudopalavras relativamente ao traço [±cont], (cf. output estatístico 

original, tabela 25 disponível em Apêndices_t.e.B). Segmentos [+cont] posicionados 

na periferia esquerda de pseudopalavras (['zɐnɐ] <zana>) são comparados a segmentos 

[-cont] (['nutu] transcrito como <nuto>, a fim de se testar o impacto de [+cont] e [-

cont] no sucesso da referida prova. 
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Gráfico 12 - Desempenho na Prova de Escrita de Pseudopalavras para a variável [±cont] 
(segmentos opacos e segmentos transparentes) 

 
 

O gráfico 12 mostra que, na Prova de Escrita de Pseudopalavras, os segmentos 

com traço [+cont] apresentam uma percentagem de sucesso de 11% e os [-cont], um 

sucesso de 12%, denotando um desempenho equivalente na conversão para a escrita 

de segmentos [-cont] ou [+cont]. O p-valor apurado pela análise inferencial, realizada 

através do teste t-Student, não expõe diferenças significativas entre os resultados 

obtidos (p-valor = 0,143, ver na tabela 26 disponível em Apêndices_t.e.B).  

 

Escrita de segmentos com relações grafémicas transparentes 

O gráfico 13 apresenta a análise descritiva dos resultados apurados tendo em 

conta os segmentos [±cont] com relações grafémicas transparentes na Prova de 

Escrita de Palavras, comparando a escrita de segmentos [+cont] com a de escrita de 

segmentos [-cont] (palavras como ['luvɐ] - <luva> são comparadas a palavras como 

['nɛtu] - <neto>, por exemplo), a fim de se verificar possíveis diferenças decorrentes 

de um efeito do traço [±cont] (cf. output estatístico original, tabela 49, disponível em 

Apêndices_t.e.B). 
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Gráfico 13 - Desempenho na Prova de Escrita de Palavras para a variável [±cont] 
(segmentos transparentes) 

 

A leitura do gráfico 13 permite verificar que o processo de escrita de segmentos 

[+cont] apresenta uma percentagem de sucesso superior à dos [-cont] (25% contra 

14%). O teste inferencial aplicado (t-Student) aponta para a existência de diferenças 

muito significativas entre os resultados em estudo, dado o p-valor corresponder a 

0,009 (ver tabela 50 disponível em Apêndices_t.e.B). 

 
O gráfico abaixo (gráfico 14) apresenta a análise descritiva dos resultados 

apurados na Prova de Escrita de Pseudopalavras relativamente ao traço [±cont] (cf. 

output estatístico original, tabela 51, disponível em Apêndices_t.e.B), comparando a 

escrita de segmentos [+cont] com a de [-cont] (em pseudopalavras como ['lovɐ] - 

<lova>) versus ['nutu] - <nuto>), por exemplo), a fim de se verificar um possível 

impacto do traço [±cont] no sucesso da referida prova. 
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Gráfico 14 - Desempenho na Prova de Escrita de Pseudopalavras para a variável [±cont] 
(segmentos transparentes) 

 
 

O gráfico 14 mostra que, na Prova de Escrita de Pseudopalavras, os segmentos 

com traço [+cont] apresentam uma percentagem de sucesso de 24% enquanto os 

segmentos [-cont] apresentam um sucesso de 13%. A análise inferencial decorrente da 

aplicação do teste t-Student assinala diferenças muito significativas entre as duas 

variáveis em estudo, dado o registo de um p-valor igual a 0,010 (ver na tabela 52 

disponível em Apêndices_t.e.B). 

 

5.1.3. Resultados para [±soan] e para [±voz] 

Escrita de segmentos com relações grafémicas opacas e transparentes: [±soan] 

O gráfico 15 apresenta a análise descritiva dos resultados apurados na Prova de 

Escrita de Palavras relativamente ao traço [±soan], confrontando o desempenho da 

amostra mediante segmentos [+soan] e segmentos [-soan] (cf. output estatístico 

original, tabela 27, disponível em Apêndices_t.e.B). Com esta análise, o sucesso na 

conversão para a escrita de segmentos [+soan] de palavras como em ['luvɐ] 

(convertida grafemicamente em <luva>) é comparada ao sucesso obtido na conversão 

para a escrita de segmentos [-soan] de palavras como ['zonɐ] (transcrita como 

<zona>). 
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Gráfico 15 - Desempenho na Prova de Escrita de Palavras para a variável [±soan] 
(segmentos opacos e segmentos transparentes) 

 
 

A leitura do gráfico 15 permite verificar que sucesso na escrita de segmentos 

com o traço [+soan] (14%) é, idêntico ao dos segmentos com o traço [-soan] (13%), 

traduzindo um desempenho equivalente na Prova de Escrita de Palavras. Após a 

análise comparativa inferencial destes resultados, realizada com o teste t-Student (ver 

tabela 28 disponível em Apêndices_t.e.B), é confirmada a ausência de diferenças 

significativas entre os resultados obtidos relativamente aos segmentos [-soan] e aos 

[+soan], dado o p-valor apurado (p-valor = 0,080). 

Recorda-se que, mesmo quando o enfoque está centrado na comparação entre 

segmentos [-soan] e segmentos [+soan] que sejam simultaneamente [-cont], ou seja, 

oclusivas versus nasais, a ausência de diferenças significativas permanece (ver 

resultados anteriormente apresentados no gráfico 7- decorrente da tabela 17 - e na 

tabela 19), registando-se uma percentagem de sucesso de 13% para as oclusivas ([-

soan]) e de 15% para as nasais ([+soan]). 

No gráfico 16, é proporcionada a comparação entre a escrita de segmentos 

[+soan] e a escrita de segmentos [-soan] (cf. output estatístico original, tabela 29, 

disponível em Apêndices_t.e.B) na Prova de Escrita de Pseudopalavras. 
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Gráfico 16 - Desempenho na Prova de Escrita de Pseudopalavras para a variável [±soan] 
(segmentos opacos e segmentos transparentes) 

 

O gráfico 16 mostra que, na Prova de Escrita de Pseudopalavras, o processo de 

escrita de segmentos com traço [+soan] apresenta uma percentagem de sucesso de 

13% e os segmentos [-soan], 12%. A análise comparativa inferencial desses resultados 

não aponta para a existência de diferenças significativas entre estes valores (cf. p-valor 

= 0,072 apurado pelo teste t-Student patente na tabela 30 e disponível em 

Apêndices_t.e.B), tal como já verificado na Prova de Escrita de Palavras. 

Na comparação descritiva e inferencial de segmentos [-cont] e [-soan] 

comparativamente a segmentos [-cont] e [+soan], (oclusivas versus nasais), verifica-se 

igualmente a ausência de diferenças significativas (ver resultados descritivos no 

gráfico 8 e respectivo output estatístico original na tabela 20, e resultados inferenciais 

na tabela 22), com sucesso de 12% para as oclusivas ([-soan]) e de 14% para as nasais 

([+soan]). 
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comparado com o sucesso obtido na conversão de segmentos [-soan] como em ['vɛlɐ], 

transcrita como <vela>). 

Gráfico 17 - Desempenho na Prova de Escrita de Palavras para a variável [±soan] 
(segmentos transparentes) 

 
 

O gráfico 17 permite verificar que o processo de escrita de segmentos com o 

traço [+soan] apresenta uma percentagem de sucesso de 18%, comparativamente a 

segmentos com o traço [-soan], que registam uma percentagem de sucesso de 16%. O 

teste de análise comparativa inferencial utilizado (ver tabela 54 disponível em 

Apêndices_t.e.B) confirma a ausência de diferenças significativas entre os resultados 

obtidos, dado o p-valor apurado (p-valor = 0,074). 
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Apêndices_t.e.B). Comparando palavras como ['mitɐ] (<mita>) e ['vɔlɐ] (<vola>), 

respectivamente. 

Gráfico 18 - Desempenho na Prova de Escrita de Pseudopalavras para a variável [±soan] 
(segmentos transparentes) 

 

A leitura do gráfico 18 permite verificar que, na Prova de Escrita de 

Pseudopalavras, o processo de escrita de segmentos com [+soan] apresenta uma 

percentagem de sucesso de 17% e que a de [-soan], uma percentagem de 15%.  

Tal como verificado na análise da Prova de Escrita de Palavras aos segmentos 

com relações grafémicas opacas e transparentes, a análise comparativa inferencial das 

percentagens de sucesso aqui apresentadas também não assinala diferenças 

significativas, dado o p-valor de 0,070, apurado pelo teste t-Student e patente na tabela 

56 (disponível em Apêndices_t.e.B). 

A ausência de diferenças significativas é igualmente verificada na comparação 

descritiva e inferencial entre segmentos oclusivos ([-cont] e [-soan]) e segmentos 

nasais ([-cont] e [+soan]) já realizada no gráfico 10 (cf. output estatístico original 

disponível na tabela 46) e na tabela 48, considerando, na base desta afirmação, a 

mesma percentagem de sucesso para as oclusivas ([-soan]) e para as nasais ([+soan]), 

isto é, 14%. 
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Escrita de segmentos com relações grafémicas opacas e transparentes: [±voz] 

No gráfico 19, é apresentada a análise descritiva dos resultados apurados na 

Prova de Escrita de Palavras relativamente ao traço [±voz], (cf. output estatístico 

original, tabela 31, disponível em Apêndices_t.e.B). Com esta análise, a escrita de 

segmentos [+voz] de palavras como ['nɛtu] (convertida grafemicamente em <neto>) é 

comparada a segmentos [-voz] de palavras com ['selu] (transcrita como <selo>). 

Gráfico 19 - Desempenho na Prova de Escrita de Palavras para o contraste [±voz] 
(segmentos opacos e segmentos transparentes) 
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gráficos 20 a e b (ver outputs estatísticos originais, tabelas 33 e 35, respectivamente, 

disponíveis em Apêndices_t.e.B). 

Gráficos 20 - Desempenho na Prova de Escrita de Palavras para o contraste [±voz] nas 
obstruintes (segmentos opacos e segmentos transparentes) 
20.a. 20.b. 

 

Os resultados apurados tanto na análise comparativa descritiva (gráficos 20 a e 

b, tabelas 33 e 35, disponíveis em Apêndices_t.e.B) como na análise comparativa 

inferencial (tabelas 34 e 36, disponíveis em Apêndices_t.e.B) mostram que, apesar de 

não existirem diferenças significativas entre as percentagens de sucesso apuradas 

(10% e 14% para as fricativas [+voz] e [-voz], respectivamente; 11% e 14% para as 

oclusivas [+voz] e [-voz], respectivamente), os p-valores apurados se encontram no 

limiar da significância (0,05 ≥ p-valor ≥ 0,06). Com efeito, nas tabelas 34 e 36, 

respectivamente, regista-se um p-valor de 0,057 para as fricativas e de 0,059 para as 

oclusivas. Constatam-se, portanto, ligeiras diferenças entre a escrita de segmentos 

obstruintes [+voz] e a de obstruintes [-voz]. 

  
Prossegue-se agora com o caso das pseudopalavras. O gráfico 21 apresenta a 

análise descritiva dos resultados apurados na Prova de Escrita de Pseudopalavras 

relativamente ao traço [±voz] (cf. output estatístico original, tabela 37, disponível em 

Apêndices_t.e.B). 
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Gráfico 21 - Desempenho na Prova de Escrita de Pseudopalavras para o contraste [±voz] 
(segmentos opacos e segmentos transparentes) 

 

O gráfico 21 mostra que o processo de escrita de segmentos [+voz] apresenta 

uma percentagem de sucesso similar ao observado nos segmentos [-voz], 

nomeadamente de 12% contra 11%. A comparação proporcionada pela análise 

inferencial, patente na tabela 38 (disponível em Apêndices_t.e.B), indica a inexistência 

de diferenças significativas entre os desempenhos observados, uma vez que o p-valor 

apurado é de 0,202.  

De seguida, tal como proposto na análise homóloga relativa às palavras, 

prossegue-se com a análise do traço [±voz] considerando apenas as constritivas (cf. 

gráficos 22, a e b, gerados a partir dos outputs estatísticos originais, tabelas 39 e 41, 

disponíveis em Apêndices_t.e.B). 

Gráficos 22 - Desempenho na Prova de Escrita de Pseudopalavras para o contraste [±voz] 
nas obstruintes (O) (segmentos opacos e segmentos transparentes) 
22.a. 22.b. 
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Os gráficos 22 (a e b) apontam para um sucesso de 10% para as fricativas [+voz] 

contra 14% para as [-voz]; nas oclusivas, regista-se 9% para as [+voz] e 13% para as [-

voz]. Para verificação do grau de significância existente entre as percentagens 

apuradas, prossegue-se com a análise inferencial, a qual aponta para a ausência de 

diferenças significativas. Contudo, os p-valores apurados encontram-se novamente no 

limiar da significância (0,05 < p-valor < 0,06), tal como observado na Prova Escrita 

de Palavras: nas tabelas 40 e 42 (disponíveis em Apêndices_t.e.B), é observável um p-

valor de 0,058 para as fricativas e de 0,060 para as oclusivas, indiciando ligeiras 

diferenças entre a escrita de segmentos [+voz] em pseudopalavras como ['ʒegu] 

(transcrita como <jego>) ou como ['gulu] (transcrita como <gulo>) comparativamente 

a segmentos [-voz] em pseudopalavras como ['ʃivɐ] (transcrita como <chiva>) ou 

como em ['kuzɐ]  (transcrita como <cusa>). 

 

Escrita de segmentos com relações grafémicas transparente:s[±voz] 

Seguidamente, a análise realizada ao traço [±voz], cinge-se aos segmentos com 

relações grafémicas transparentes. O gráfico 23 apresenta a análise descritiva 

comparada entre segmentos [+voz] e segmentos [-voz] (cf. output estatístico original, 

tabela 57, disponível em Apêndices_t.e.B). 
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Gráfico 23 - Desempenho na Prova de Escrita de Palavras para o contraste [±voz] 
(segmentos transparentes) 

 

Com base nas respostas fornecidas na Prova de Escrita de Palavras e ilustradas 

no gráfico 23, verifica-se que o processo de escrita de segmentos [+voz] apresenta 

uma percentagem de sucesso de 19%, contra 17% para os [-voz]. A identificação de 

possíveis diferenças significativas entre as variáveis em estudo aponta para a 

equivalência das percentagens obtidas, uma vez que o p-valor apurado se situa acima 

dos 0,05 (p-valor = 0,180, extraído da tabela 58, disponível em Apêndices_t.e.B). 

Nos gráficos 24 (a e b), expõem-se os resultados relativos ao contraste [±voz] 

dentro das obstruintes (fricativas e oclusivas). (ver outputs estatísticos originais, 

tabelas 59 e 61, respectivamente, disponíveis em Apêndices_t.e.B). 

Gráficos 24 - Desempenho na Prova de Escrita de Palavras para o contraste [±voz] nas 
obstruintes (segmentos transparentes) 
24.a 24.b 
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Na análise comparativa descritiva (gráficos 24, a e b, tabelas 59 e 61, 

disponíveis em Apêndices_t.e.B) como na (tabelas 60 e 62 disponíveis em 

Apêndices_t.e.B), apesar de não existirem diferenças significativas entre as 

percentagens de sucesso apuradas (21% e 27%, respectivamente, para as fricativas 

[+voz] e [-voz]; 12% e 17% para as oclusivas [+voz] e [-voz], respectivamente), os 

resultados apurados  encontram-se no limiar da significância, dado que os p-valores 

apurados nas tabela 60 e 62 se situam entre os 0,05 e os 0,06 valores. As fricativas 

[+voz] e [-voz] apresentam, assim, um p-valor de 0,055 e as oclusivas [+voz] e [-voz], 

um p-valor de 0,057. 

Prossegue-se agora com o caso das pseudopalavras. O gráfico 25 apresenta a 

análise descritiva dos resultados apurados na Prova de Escrita de Pseudopalavras 

relativamente ao traço [±voz]. A análise proposta neste gráfico permite a comparação 

entre segmentos [+voz] e segmentos [-voz] (cf. output estatístico original, tabela 63, 

disponível em Apêndices_t.e.B), ou seja, entre segmentos [-voz] posicionados na 

periferia esquerda de pseudopalavras como ['futu] (convertida grafemicamente em 

<futo>) e segmentos [+voz] de pseudopalavras como ['mitɐ] (transcrita como <mita>). 

Gráfico 25 - Desempenho na Prova de Escrita de Pseudopalavras para o contraste [±voz] 
(segmentos transparentes) 

 

[±soan] 
[+voz]
18%

[±soan]    
[-voz]
16%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Su
ce

ss
o 

(%
)

Traço do segmento-alvo



 

 216 

O gráfico 25 mostra que a escrita de segmentos [+voz] apresenta uma 

percentagem de sucesso ligeiramente superior à dos [-voz] (18% contra 16%). A 

comparação proporcionada pela análise inferencial, patente na tabela 64 (disponível 

em Apêndices_t.e.B), indica a inexistência de diferenças significativas entre os 

desempenhos observados, uma vez que o p-valor apurado é de 0,183.  

De seguida, tal como proposto na análise homóloga relativa às palavras, 

prossegue-se com a análise do traço [±voz] considerando apenas as constritivas (cf. 

gráficos 26 (a e b), gerados a partir dos outputs estatísticos originais, tabelas 65 e 67, 

disponíveis em Apêndices_t.e.B). 

Gráficos 26 - Desempenho na Prova de Escrita de Pseudopalavras para o contraste [±voz] 
nas obstruintes (segmentos transparentes) 
26.a. 26.b. 

  

 
Os gráficos 26, a e b,apontam para um sucesso de 20% para as fricativas [+voz] 

contra 26% para as [-voz] e para um sucesso de 12% para as oclusivas [+voz], contra 

14% para as [-voz]. Para verificação do grau de significância existente entre as 

percentagens apuradas, prossegue-se com a análise inferencial, a qual aponta para a 

ausência de diferenças significativas. Contudo, o p-valor apurado para as fricativas 

encontra-se novamente no limiar da significância (0,05 < p-valor < 0,06), tal como 

observado na Prova Escrita de Palavras. Assim, nas tabelas 66 e 68 (disponíveis em 

F [+voz]
20%

F [-voz]
26%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Su
ce

ss
o 

(%
)

Traço do segmento-alvo

O [+voz]
12%

O [-voz]
14%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Su
ce

ss
o 

(%
)

Traço do segmento-alvo



 

 217 

Apêndices_t.e.B), é observável um p-valor de 0,058 para as fricativas e de 0,061 para 

as oclusivas. 

 

5.2. Análise do modo de articulação e do vozeamento dos segmentos-alvo nas 

provas de leitura 

Tal como referido no início do presente capítulo, nesta sub-secção são 

apresentados e descritos os dados relativos aos desempenhos nas Provas de Leitura de 

Palavras e Pseudopalavras, obedecendo à seguinte estrutura: (i) descrição dos 

resultados em função das classes naturais do MA (fricativas, oclusivas, nasais e 

líquidas)  (secção 5.2.1); (ii) descrição dos resultados em função do traço [±cont] 

(secção 5.2.2);  (iii) descrição dos resultados em função dos traços [±soan] e [±voz] 

(secção 5.2.3).  

 

5.2.1. Resultados por classes naturais do modo de articulação 

Leitura de segmentos com relações grafémicas opacas e transparentes 

A análise descritiva dos resultados apurados na Prova de Leitura de Palavras 

relativamente à capacidade de converter para a leitura segmentos distintos quanto ao 

MA é apresentada no gráfico 27 (cf. output estatístico original, tabela 69, disponível 

em Apêndices_t.e.B). Assim, as leituras de segmentos fricativos (como em zona), de 

segmentos oclusivos (como em dedo), de segmentos nasais (como em neto) e de 

segmentos líquidos (como em luva) são comparadas entre si, a fim de se verificar um 

possível padrão tendencial associado ao MA dos segmentos consonânticos do PE, 

tanto com relações grafémicas opacas como com relações transparentes. 
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Gráfico 27 - Desempenho na Prova de Leitura de Palavras para a variável MA (segmentos 
opacos e segmentos transparentes) 

 
 

A partir dos resultados no gráfico 27, verifica-se que o processo de leitura de 

fricativas, de oclusivas, de nasais e de líquidas apresenta um desempenho equivalente, 

com percentagens que variam entre os 14% (para as fricativas) e os 17% (para as 

nasais). No caso das nasais, é registado um desvio-padrão mais elevado do que nas 

outras classes (desvio-padrão de ,15231) tal como já verificado na Prova de Escrita de 

Palavras e de Pseudopalavras (cf. tabela 17 e 20), seguindo-se as fricativas (,12327), 

as oclusivas (,11349) e as líquidas (,9760), identificando-se uma maior variabilidade 

nas respostas fornecidas pelos sujeitos quando confrontados com estímulos nasais (cf. 

output estatístico original, tabela 69, disponível em Apêndices_t.e.B).  

Seguidamente, prossegue-se com a análise estatística inferencial, a fim de 

identificar possíveis diferenças significativas entre as amostras de dados, organizadas 

em função das classes do MA, recorrendo para tal ao ANOVA. Este teste não revela 

diferenças significativas na leitura de segmentos fricativos, oclusivos, nasais ou 

líquidos  (cf. p-valor = 0,103 nas tabelas 70, disponível em Apêndices_t.e.B). A 

comparação múltipla dos resultados obtidos na Prova de Leitura de Palavras, 

efectuada pelo ANOVA, permite apurar as variáveis que apresentam diferenças 
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análise estatística inferencial, comparam-se os resultados entre fricativas e oclusivas 

(zona e dedo), entre fricativas e nasais (zona e neto), entre fricativas e líquidas (zona 

e luva), entre oclusivas e nasais (dedo e neto), entre oclusivas e líquidas (dedo e luva) 

e, finalmente, entre nasais e líquidas (neto e luva). Uma vez terminada esta análise 

(tabelas 71, disponíveis em Apêndices_t.e.B), conclui-se que não se observam 

diferenças significativas entre as percentagens de sucesso obtidas nas classes 

segmentais consideradas, (apresentadas no gráfico 27) uma vez que os p-valores 

apurados se encontram todos acima do limiar de significância (p-valor > 0,05).  

Os resultados da Prova de Leitura de Pseudopalavras apresentam-se no gráfico 

28, com comparação entre as classes do MA (cf. output estatístico original, tabela 72, 

disponível em Apêndices_t.e.B). Assim, o processo de leitura de segmentos oclusivos 

posicionados na periferia esquerda de pseudopalavras (['dodu] convertida 

grafemicamente em <dodo>) é comparado ao processo de leitura de segmentos nasais 

(['nutu] (transcrita como <nuto>), de segmentos fricativos (['zɐnɐ] transcrita como 

<zana>), de segmentos líquidos (['lovɐ] transcrita como <lova>), até completar todas 

as combinatórias possíveis (oclusivas com nasais, com fricativas e com líquidas; 

nasais com fricativas e com líquidas; fricativas com líquidas). 
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Gráfico 28 - Desempenho na Prova de Leitura de Pseudopalavras para a variável MA 
(segmentos opacos e segmentos transparentes) 

 

No gráfico 28, observa-se que os segmentos pertencentes a diferentes classes 

segmentais apresentam um desempenho equivalente, ligeiramente superior nas nasais 

(14%), seguindo-se as líquidas e as oclusivas com 14% e as fricativas com 13%. Tal 

como verificado nas provas de escrita deste estudo, com palavras ou pseudoplavras, 

anteriormente descritas, na presente Prova de Leitura de Palavras, ocorre um desvio-

padrão mais elevado no caso das nasais, quando comparadas com as restantes classes 

(desvio-padrão de ,16021 para as nasais, de ,13105 para as fricativas, de ,11837 para 

as oclusivas e de ,10403 para as líquidas, de acordo com a tabela 72, disponível em 

Apêndices_t.e.B). 

Prossegue-se agora com a análise compartiva inferencial entre o conjunto dos 

segmentos testados. À semelhança do sucedido na Prova de Leitura de Palavras, o 

valor de significância apurado no teste ANOVA aplicado é novamente superior a 0,05 

(ver tabela 73 disponível em Apêndices_t.e.B), não existindo, portanto, diferenças 

significativas na leitura de pseudopalavras entre segmentos fricativos, oclusivos, 

nasais ou líquidos, quando considerado este factor em conjunto.  

As comparações múltiplas decorrentes da aplicação do teste ANOVA permitem 

comparar, por pares, os resultados obtidos. Desta análise, não emergem diferenças 
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significativas, já que todos os p-valores apurados são superiores a 0,05 (ver disponível 

em Apêndices_t.e.B).  

 

Leitura de segmentos com relações grafémicas transparentes 

Com vista à verificação de um possível padrão tendencial associado ao MA dos 

segmentos com relações grafémicas transparentes, prossegue-se com a apresentação 

do gráfico 29,  que contêm a análise descritiva dos resultados da Prova de Leitura de 

Palavras em função das relativamente lasses do MA, (cf. output estatístico original, 

tabela 95, disponível em Apêndices_t.e.B). 

Gráfico 29 - Desempenho na Prova de Leitura de Palavras para a variável MA (segmentos 
transparentes) 
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grafémicas transparentes, e contrariamente ao observado na análise homóloga (tabela 

69)  relativa aos segmentos com relações grafémicas opacas e transparentes, as 

fricativas não só passam a exibir os melhores resultados como também uma menor 

variabilidade de respostas apresentadas. Com efeito, o desvio-padrão registado na  

tabela 95 (disponível em Apêndices_t.e.B) apresenta agora um valor mais baixo, 

equiparado aos das restantes classes segmentais, à excepção do caso das nasais que, à 

semelhança do observado até agora, continuam a reflectir uma maior inconsistência 

nas respostas fornecidas pelos sujeitos, mantendo o mesmo desvio-padrão (,15312) 

(cf. output estatístico original, tabela 95, disponível em Apêndices_t.e.B).  

Para o tratamento inferencial das diferenças observadas no gráfico 29, aplica-se 

o teste ANOVA. O p-valor apurado (0,050, cf. tabela 96 em Apêndices_t.e.B) indica 

diferenças significativas na leitura de segmentos fricativos, oclusivos, nasais ou 

líquidos, quando considerado o paradigma MA. Com vista à identificação de um 

padrão tendencial que ilustre a diferença anteriormente observada, prossegue-se com 

uma comparação múltipla das variáveis em análise (entre pares de classes). Assim, são 

comparados os resultados obtidos entre fricativas e oclusivas, entre fricativas e nasais, 

entre fricativas e líquidas, entre oclusivas e nasais, entre oclusivas e líquidas e, 

finalmente, entre nasais e líquidas. A análise decorrente do teste aplicado (ANOVA) 

mostra que não existem diferenças significativas entre as oclusivas e as nasais (p-valor 

= 0,165), que existem diferenças quase significativas entre as líquidas e as nasais (0,05 

< p-valor < 0,06, p-valor = 0,058), que existem diferenças significativas (p-valor ≤ 

0,05) entre as líquidas e as oclusivas (p-valor = 0,047) bem como entre as fricativas e 

as líquidas e entre as fricativas e as nasais (p-valor = 0,046 e p-valor = 0,040, 

respectivamente) e uma diferença muito significativa (p-valor ≤ 0,01) entre as 
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fricativas e as oclusivas (p-valor = 0,010) (cf. percentagens no gráfico 29 acima e 

valores de significância na tabela 97 disponível em Apêndices_t.e.B). 

O gráfico 30 apresenta a análise descritiva dos resultados da Prova de Leitura de 

Pseudopalavras em função das classes do MA (cf. output estatístico original, tabela 

98, disponível em Apêndices_t.e.B). 

Gráfico 30 - Desempenho na Prova de Leitura de Pseudopalavras para a variável MA 
(segmentos transparentes) 

 

A leitura do gráfico 30 aponta novamente para um desempenho da amostra a 

priori homogéneo quanto à leitura de segmentos oclusivos, nasais e líquidos (com 

percentagens entre os 16% e os 17%). As fricativas replicam o sucesso já observado 

no gráfico 28 e na tabela 72, atingindo novamente a percentagem de sucesso mais 

elevada com 25%. As nasais voltam a surgir com o desvio-padrão mais alto (desvio-

padrão de ,16021, patente na tabela 98, disponível em Apêndices_t.e.B). 

Prossegue-se com a análise inferencial dos resultados relativos aos segmentos 

testados agrupados em classes. O valor de significância apurado no teste ANOVA (p-

valor = 0,048) aponta para a presença de diferenças significativas na leitura de 

pseudopalavras com segmentos fricativos, oclusivos, nasais ou líquidos, quando 

considerado este factor em conjunto (cf. tabela 99 (disponível em Apêndices_t.e.B). 

Posteriormente, são realizadas as comparações múltiplas entre as classes segmentais 

F
25% O

16%
N
16%

L
17%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Su
ce

ss
o 

(%
)

Classe do segmento-alvo



 

 224 

em análise, recorrendo ao teste ANOVA. Com este procedimento, comparam-se os 

resultados das fricativas com os das oclusivas, com os das nasais e com os das líquidas 

(entre <futo> e, respectivamente, <pepo> e <mita> e <lova>, por exemplo), os das 

oclusivas com os das nasais e com os das líquidas (entre <pepo> e, respectivamente, 

<mita> e <lova>, por exemplo) e os das nasais com os das líquidas (entre <mita> e 

<lova>, por exemplo). Da análise efectuada, observam-se diferenças significativas 

entre praticamente todas as classes segmentais, à semelhança da tendência já 

observada na Prova de Leitura de Palavras, quando considerados apenas os 

segmentos com relações grafémicas transparentes. As fricativas constituem a classe 

com mais diferenças significativas registadas (ver tabela 100 disponível em 

Apêndices_t.e.B), já que diferem das líquidas (p-valor = 0,041) e das nasais (p-valor = 

0,036) e diferem muito significativamente das oclusivas  (p-valor = 0,009). As 

líquidas apresentam uma diferença no limiar da significância, quando comparadas com 

as nasais (p-valor = 0,56), e no intervalo da significância, quando comparadas com as 

oclusivas (p-valor = 0,45). As nasais e as oclusivas não apresentam diferenças entre si 

(p-valor = 0,136). 

 

5.2.2. Resultados para [±cont] 

Leitura de segmentos com relações grafémicas opacas e transparentes 

A análise descritiva no gráfico 31 ilustra os resultados da Prova de Leitura de 

Palavras em função ao traço [±cont], proporcionando a comparação entre a leitura de 

segmentos [+cont] ou [-cont], (como ['ʀatu] convertida grafemicamente em <rato> ou 

['golu], transcrita como <golo>), a fim de se verificarem possíveis diferenças 
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decorrentes de um efeito do traço [±cont] (cf. output estatístico original, tabela 75, 

disponível em Apêndices_t.e.B). 

Gráfico 31 - Desempenho na Prova de Leitura de Palavras para a variável [±cont] 
(segmentos opacos e segmentos transparentes) 

 

O traço [+cont] apresenta uma percentagem de sucesso de 14% enquanto o [-

cont] apresenta uma percentagem de sucesso de 15% (gráfico 31). O resultado do teste 

t-Student mostra que não existem diferenças significativas entre as variáveis em 

análise, dado o p-valor corresponder a 0,0170 (ver tabela 76, disponível em 

Apêndices_t.e.B). 

Os resultados apurados na Prova de Leitura de Pseudopalavras em função do 

traço [±cont] apresentam-se no gráfico 32 (cf. output estatístico original, tabela 77, 

disponível em Apêndices_t.e.B).  
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Gráfico 32 - Desempenho na Prova de Leitura de Pseudopalavras para a variável [±cont] 
(segmentos opacos e segmentos transparentes) 

 
 

Na Prova de Leitura de Pseudopalavras, os segmentos com traço [+cont] 

apresentam uma percentagem de sucesso de 13%, contra 14% para os [-cont] (gráfico 

32), denotando um desempenho equivalente. O p-valor apurado pela análise 

inferencial (teste t-Student) não sugere a presença de diferenças significativas entre os 

resultados obtidos (p-valor = 0,0171, ver na tabela 78 disponível em Apêndices_t.e.B).  

 

Leitura de segmentos com relações grafémicas transparentes 

O gráfico 33 apresenta a análise descritiva dos resultados apurados tendo em 

conta os segmentos [±cont] com relações grafémicas transparentes na Prova de 

Leitura de Palavras. (cf. output estatístico original, tabela 101, disponível em 

Apêndices_t.e.B). 
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Gráfico 33 - Desempenho na Prova de Leitura de Palavras para a variável [±cont] 
(segmentos transparentes) 

 

O gráfico 33 mostra que o processo de leitura de segmentos com traço [+cont] 

apresenta uma percentagem de sucesso de 27%, superior à dos [-cont], com 16% . O 

teste t-Student, gráfico 33 o p-valor  é de 0,010, o que indica a existência de diferenças 

muito significativas (ver tabela 102 disponível em Apêndices_t.e.B). 

 
O gráfico 34 debruça-se sobre o papel do traço [±cont] na Prova de Leitura de 

Pseudopalavras (cf. output estatístico original, tabela 103, disponível em 

Apêndices_t.e.B), comparando a leitura dos segmentos-alvo entre pseudopalavras 

como ['lovɐ] (convertida grafemicamente em <lova>) e ['nutu] (transcrita como 

<nuto>). 
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Gráfico 34 - Desempenho na Prova de Leitura de Pseudopalavras para a variável [±cont] 
(segmentos transparentes) 

 
 

A partir do gráfico 34, verifica-se que os segmentos com traço [+cont] 

apresentam uma percentagem de sucesso de 26% e que os [-cont] apresentam um 

sucesso de 15%. Com a aplicação do teste t-Student, o p-valor corresponde a 0,010 

(ver na tabela 104 disponível em Apêndices_t.e.B). Assim, verifica-se a presença de 

diferenças muito significativas entre a leitura de segmentos [+cont] presentes na 

periferia esquerda das pseudopalavras e a de segmentos [-cont], tanto na análise 

descritiva como na análise inferencial dos segmentos com relações grafémicas 

transparentes.  

 

5.2.3. Resultados para [±soan] e para [±voz]  

Leitura de segmentos com relações grafémicas opacas e transparentes: [±soan] 

No gráfico 35, apresenta-se a análise descritiva e comparativa dos resultados 

obtidos na Prova de Leitura de Palavras relativamente ao traço [±soan] (cf. output 

estatístico original, tabela 79, disponível em Apêndices_t.e.B), comparando a leitura 

dos segmentos-alvo entre palavras como ['luvɐ] (convertida grafemicamente em 

<luva>) e ['zonɐ] (transcrita como <zona>), por exemplo. 
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Gráfico 35 - Desempenho na Prova de Leitura de Palavras para a variável [±soan] 
(segmentos opacos e segmentos transparentes) 

 
 

O gráfico 35 permite verificar que o processo de leitura de segmentos com o 

traço [+soan] apresenta uma percentagem de sucesso de 16%, contra 15% para os [-

soan], sugerindo a ausência de um possível comportamento tendencial associado ao 

traço em análise. Após a análise comparativa inferencial destes resultados, realizada 

com o teste t-Student, é confirmada a ausência de diferenças significativas entre os 

resultados obtidos, dado o p-valor apurado se situar acima dos 0,05 (p-valor = 0,093 

patente na tabela 80, disponível em Apêndices_t.e.B). Recorda-se que a ausência de 

diferenças significativas permanece mesmo quando o enfoque está centrado na 

comparação entre segmentos [-soan] e [+soan] que sejam simultaneamente [-cont], ou 

seja, oclusivas versus nasais, (ver resultados apresentados no gráfico 27, decorrente 

das tabelas 69 e 71).  

O gráfico 36 proporciona a comparação entre a leitura de segmentos [+soan]  e 

[-soan] na Prova de Leitura de Pseudopalavras (cf. output estatístico original, tabela 

81, disponível em Apêndices_t.e.B). 
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Gráfico 36 - Desempenho na Prova de Leitura de Pseudopalavras para a variável [±soan] 
(segmentos opacos e segmentos transparentes) 

 

De acordo com o gráfico 36 os segmentos com traço [+soan] apresentam uma 

percentagem de sucesso de 15%, contra 14% para os segmentos [-soan]. A análise 

comparativa inferencial destes resultados não aponta para a existência de diferenças 

significativas (cf. p-valor = 0,088 apurado pelo teste t-Student patente na tabela 82 e 

disponível em Apêndices_t.e.B), tal como já verificado na Prova de Leitura de 

Palavras.  

Recorda-se que também se verificam diferenças significativas na análise 

descritiva e inferencial de segmentos [-cont] e [-soan] comparativamente a segmentos 

[-cont] e [+soan], nomeadamente entre oclusivas e nasais, (ver resultados apresentados 

no  gráfico 28 – em  respectivo output estatístico original disponível na tabela 72 - e 

nas tabelas 74). 

Verifica-se, portanto, a ausência de diferenças significativas na leitura de 

segmentos [+soan] presentes na periferia esquerda das pseudopalavras quando 

comparados com segmentos [-cont], quer quando analisados todos os segmentos 

[+soan] por oposição aos [-soan], quer quando analisados apenas os segmentos [-cont] 

e [-soan] versus as [-cont] e [+soan] (oclusivas versus nasais). 
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Leitura de segmentos com relações grafémicas transparentes: [±soan]  

O gráfico 37 (cf. output estatístico original, tabela 105, disponível em 

Apêndices_t.e.B), relativo à análise descritiva dos resultados apurados na Prova de 

Leitura de Palavras, ilustra a comparação entre o desempenho da amostra mediante 

segmentos [+soan] e [-soan] com relações grafémicas transparentes.  

Gráfico 37 - Desempenho na Prova de Leitura de Palavras para a variável [±soan] 
(segmentos transparentes) 

 
 

O gráfico 37 permite verificar que o processo de leitura de segmentos com o 

traço [+soan] apresenta uma percentagem de sucesso de 20%, enquanto segmentos [-

soan] registam uma percentagem de sucesso ligeiramente inferior, de 18%. Tal como 

já verificado na comparação homóloga relativa ao conjunto total dos segmentos (com 

relações grafémicas opacas e transparentes), o teste de análise comparativa inferencial 

(ver tabela 106 disponível em Apêndices_t.e.B) confirma a ausência de diferenças 

significativas entre os resultados obtidos relativamente aos segmentos [-soan] e 

[+soan], dado o p-valor apurado (p-valor = 0,089). 

Na comparação entre segmentos [-soan] e [+soan] que sejam simultaneamente [-

cont], ou seja, oclusivas versus nasais, efectuada na apresentação dos resultados no  

gráfico 29 (decorrente da tabela 95) e dos resultados inferenciais constantes nas 

tabelas 97, a ausência de diferenças significativas é igualmente observada. 
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Na análise dos resultados apurados na Prova de Leitura de Pseudopalavras, 

apresentada no gráfico 38, descreve-se a capacidade da amostra em converter para a 

leitura segmentos [+soan] e segmentos [-soan] (cf. output estatístico original, tabela 

107, disponível em Apêndices_t.e.B), proporcionando a comparação entre segmentos 

[+soan] de palavras como em ['mitɐ] (convertida grafemicamente em <mita>) e 

segmentos [-soan] de palavras como em ['vɔlɐ] (transcrita como <vola>). 

Gráfico 38 - Desempenho na Prova de Leitura de Pseudopalavras para a variável [±soan] 
(segmentos transparentes) 

 

De acordo com o gráfico 38, verifica-se que os segmentos [+soan] apresentam 

uma percentagem de sucesso de 19% e que os segmentos [-soan] apresentam uma 

percentagem de sucesso de 16%. A comparação inferencial das percentagens de 

sucesso aqui apresentadas também não assinala diferenças significativas entre o 

desempenho da amostra na leitura de segmentos [+soan] e [-soan], dado o p-valor 

apurado pelo teste t-Student (p-valor = 0,081 patente na tabela 108 e disponível em 

Apêndices_t.e.B), tal como verificado na análise realizada aos segmentos com relações 

grafémicas opacas e transparentes, na Prova de Leitura de Palavras.  

Ainda que realizada apenas entre segmentos oclusivos ([-cont] e [-soan]) e 
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significativas permanece tanto na comparação descritiva como na (cf. análises no 

gráfico 30 - cf. output estatístico original disponível nas tabelas 98 e 100. 

 

Leitura de segmentos com relações grafémicas opacas e transparentes: [±voz] 

A análise descritiva dos resultados apurados na Prova de Leitura de Palavras 

relativamente ao traço [±voz] é apresentada no gráfico 39 (cf. output estatístico 

original, tabela 83, disponível em Apêndices_t.e.B). Com esta análise, a leitura de 

segmentos [+voz] de palavras como em ['nɛtu] (convertida grafemicamente em 

<neto>) é comparada a segmentos [-voz] de palavras como em ['selu] (transcrita como 

<selo>). 

Gráfico 39 - Desempenho na Prova de Leitura de Palavras para o contraste [±voz] 
(segmentos opacos e segmentos transparentes) 

 

De acordo com o gráfico 39, o processo de leitura de segmentos [+voz] 

apresenta uma percentagem de sucesso de 15%, próxima da obtida para os segmentos 

[-voz] (14%). O resultado da aplicação do teste t-student confirma a equiparação dos 

desempenhos observados, uma vez que o p-valor apurado é inferior a 0,05 (p-valor = 

0,220, constante na tabela 84, disponível em Apêndices_t.e.B). 

É realizada, em seguida, a análise do traço [voz] considerando apenas os 

segmentos [-soan] (oclusivas e fricativas), dado o comportamento sui generis destas 

[±soan] 
[+voz]
15%

[±soan]    
[-voz]
14%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Su
ce

ss
o 

(%
)

Traço do segmento-alvo



 

 234 

classes segmentais recorrentemente descrito na literatura, quer no âmbito do 

desenvolvimento segmental, quer no do desenvolvimento metassegmental - 

consciência segmental e alfabetização - (cf., respectivamente, secção 1.2 do capítulo 1, 

secção 2.5 do capítulo 2 e secção 3.4 do capítulo 3). Seguem-se os resultados desta 

análise nos gráficos 40 a e b (ver outputs estatísticos originais, tabelas 85 e 87, 

respectivamente, disponível em Apêndices_t.e.B). 

Gráficos 40 - Desempenho na Prova de Leitura de Palavras para o contraste [±voz] nos 
segmentos [-soan] (segmentos opacos e segmentos transparentes) 
40.a. 40. b. 

  

Na análise comparativa descritiva (gráficos 40 a e b, tabela 85 e 87 bem como 

na inferencial (tabelas 86 e 88, disponíveis em Apêndices_t.e.B), os resultados 

mostram que não existem diferenças significativas entre as percentagens de sucesso 

apuradas (15% e 14% para as fricativas [+voz] e [-voz], respectivamente, e 15% para 

as oclusivas [+voz] e [-voz]), dado que os p-valores apurados se encontram acima do 

intervalo ou até do limiar da significância (p-valores < 0,06) (p-valor de 0,081 para as 

fricativas e de 0,093 para as oclusivas). Mediante estes valores, não se constatam 

diferenças entre a leitura de constritivas [+voz] (em palavras como <jogo> ou <golo>) 

e [-voz] (em palavras como <chuva> ou <casa>). 
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Prossegue-se, agora, no gráfico 41, com a análise descritiva dos resultados 

apurados na Prova de Leitura de Pseudopalavras relativamente ao traço [±voz] (cf. 

output estatístico original, tabela 89, disponível em Apêndices_t.e.B). 

Gráfico 41 - Desempenho na Prova de Leitura de Pseudopalavras para o contraste [±voz] 
(segmentos opacos e segmentos transparentes) 

 

 O processo de leitura de segmentos com traço [+voz] apresenta uma 

percentagem de sucesso ligeiramente superior ao observado nos segmentos [-voz], 

nomeadamente de 14% contra 13%. A comparação proporcionada pela análise 

inferencial realizada pelo teste t-Student, patente na tabela 90 (disponível em 

Apêndices_t.e.B), indica a inexistência de diferenças significativas entre os 

desempenhos observados, uma vez que o p-valor apurado é de 0,231.  

De seguida, prossegue-se com a análise do traço [±voz] considerando apenas as 

constritivas (cf. gráficos 42, a e b, gerados a partir dos outputs estatísticos originais, 

tabelas 91 e 93, disponíveis em Apêndices_t.e.B). 
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Gráficos 42 - Desempenho na Prova de Leitura de Pseudopalavras para o contraste [±voz] 
nos segmentos [-soan] (segmentos opacos e segmentos transparentes) 
42.a. 42.b. 

  
 

Nos gráficos 42 (a e b), observa-se um sucesso de 13% para as fricativas [+voz] 

e [-voz] e de 14% para as oclusivas [+voz] e [-voz], não apontando a priori para 

diferenças entre os desempenhos observados. Quando aplicado o teste t-Student, 

confirma-se a ausência de diferenças significativas, tal como observado na Prova 

Leitura de Palavras (p-valor de 0,073 para as fricativas e de 0,098 para as oclusivas). 

 

Leitura de segmentos com relações grafémicas transparentes: [±voz] 

No gráfico 43, segue-se a análise dos segmentos com relações grafémicas 

transparentes relativamente ao traço [±voz], na Prova de Leitura de Palavras (cf. 

output estatístico original, tabela 109, disponível em Apêndices_t.e.B), sendo a leitura 

de segmentos [+voz] como em ['mɔtɐ] (convertida grafemicamente em <mota>) 

comparada com a de segmentos [-voz], como em ['fatu] (transcrita como <fato>). 
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Gráfico 43 - Desempenho na Prova de Leitura de Palavras para o contraste [±voz] 
(segmentos transparentes) 

 

Verifica-se que o processo de leitura de segmentos com traço [+voz] apresenta 

uma percentagem de sucesso de 21%, contra 19% para os [-voz]. Através da aplicação 

do teste t-Student, é possível verificar a equivalência das percentagens obtidas, uma 

vez que o p-valor apurado se situa acima dos 0,05 (p-valor = 0,198, extraído da tabela 

110, disponível em Apêndices_t.e.B). 

Os resultados relativos ao contraste [±voz] nos segmentos constritivos figuram 

nos gráficos 44 a e b(ver outputs estatísticos originais, tabelas 111 e 113, 

respectivamente, disponíveis em Apêndices_t.e.B). 

Gráficos 44 - Desempenho na Prova de Leitura de Palavras para o contraste [±voz] nos 
segmentos [-soan] (segmentos transparentes) 
44.a. 44.b. 
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Os resultados observados apontam para a inexistência de diferenças 

significativas entre as percentagens de sucesso apuradas (26% e 27%, 

respectivamente, para as fricativas [+voz] e [-voz], e 16% contra 18% para as 

oclusivas [+voz] e [-voz], respectivamente), tanto na análise comparativa descritiva 

(Gráficos 44, como na inferencial (tabelas 112 e 114, disponíveis em 

Apêndices_t.e.B). As fricativas [+voz] e [-voz] apresentam assim um p-valor de 0,080 

e as oclusivas [+voz] e [-voz], um p-valor de 0,076. 

O gráfico 45 apresenta a análise descritiva dos resultados apurados na Prova de 

Leitura de Pseudopalavras relativamente ao traço [±voz], considerando apenas os 

resultados obtidos nos segmentos com relações grafémicas transparentes (cf. output 

estatístico original, tabela 115, disponível em Apêndices_t.e.B).  

Gráfico 45 - Desempenho na Prova de Leitura de Pseudopalavras para o contraste [±voz] 
(segmentos transparentes) 

 

O gráfico 45 mostra que o processo de leitura de segmentos [+voz] apresenta 

uma percentagem de sucesso ligeiramente superior ao apurado para os [-voz]. A 

comparação inferencial aponta para a ausência de diferenças significativas entre os 

desempenhos observados, uma vez que o p-valor apurado é de 0,195 (tabela 116, 

disponível em Apêndices_t.e.B).  
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De seguida, prossegue-se com a análise do traço [±voz] considerando apenas as 

constritivas (cf. gráficos 46, a e b, gerados a partir dos outputs estatísticos originais, 

tabelas 117 e 119, disponíveis em Apêndices_t.e.B). 

Gráficos 46 - Desempenho na Prova de Leitura de Pseudopalavras para o contraste [±voz] 
nos segmentos [-soan] (segmentos transparentes) 
46.a. 46.b. 

  

 
Nas fricativas, observa-se um sucesso de 25% para os segmentos [+voz], contra 

26% para os [-voz]; nas oclusivas, há um sucesso de 15% para os segmentos [+voz], 

contra 17% para os [-voz]. Após aplicação do teste t-Student, conclui-se que não 

existem diferenças significativas entre a leitura de grafemas que convirtam constritivas 

[-voz] e [+voz] (como nas pseudopalavras <futo> e <pepo> comparativamente a 

<vola> e <bula>, por exemplo), já que o p-valor apurado para as fricativas é de 0,075 

e o p-valor apurado para as oclusivas é de 0,071 (cf. tabelas 118 e 120, disponíveis em 

Apêndices_t.e.B). 
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5.3. Sumário dos resultados relativos ao modo de articulação e ao vozeamento na 

escrita e na leitura  

O quadro 27 apresenta uma síntese dos resultados apurados nas Provas B (de 

escrita e de leitura, de palavras e de pseudopalavras), tendo em conta as propriedades 

fonéticas e fonológicas relativas às classes naturais do MA e ao vozeamento dos 

segmentos testados, considerados isoladamente ou em coocorrência, e as relações de 

transparência e opacidade que esses segmentos mantêm com a linguagem escrita. 

Desta forma, por cada aspecto fonológico considerado, são primeiro apresentados os 

resultados de todos os segmentos independentemente do tipo de relação mantida com 

a ortografia e, depois, os resultados de apenas os segmentos com relações 

transparentes. Neste quadro, a apresentação dos resultados decorrentes da análise 

correlacional obedece a um código de cor, sendo que: (i) a cinza claro, constam as 

variáveis cujos resultados não apontam para quaisquer correlações (nem positivas nem 

negativas, nem significativas nem muito significativas); (ii) a negrito com cor 

vermelha, constam as variáveis cujos resultados apontam para correlações muito 

significativas negativas; (iii) a vermelho claro (não negrito), constam as variáveis 

cujos resultados apontam para correlações significativas negativas (ou no limiar da 

significância); (iv) a negrito com cor verde, constam as variáveis cujos resultados 

apontam para correlações muito significativas positivas; (v) a verde claro (não 

negrito), constam as variáveis cujos resultados apontam para correlações significativas 

positivas  (ou no limiar da significância). Os resultados da análise comparativa 

apontam: (i) para a ausência de  significância das variáveis testadas (p-valor ≥ 0,06), 

quando o símbolo que as separa é |; (ii)  para a presença de diferenças no limiar da 

significância (0,05 < p-valor < 0,06) quando o símbolo que as separa é /; (iii) para a 

presença de diferenças significativas (p-valor ≤ 0,05) ou muito significativas (p-valor 
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≤ 0,01) quando o símbolo que separa as variáveis em análise é > a fim de caracterizar 

a tendência amostral identificada (hierarquia e padrão associados ao processamento 

das variáveis em estudo), proporcionada pelas diferenças significativas apuradas na 

análise estatística aqui desenvolvida.  

Quadro 27 – Filtro dos resultados correlacionais (efeito) e comparativos (tendência) mais 
significativos nas Provas B para o MA, isoladamente e na sua relação com o vozeamento 

Relações grafémicas 
.Propriedades          
.segmentais 

TODAS 
(relações opacas e transparentes) 

TRANSP.  
(relações transparentes) 

classes naturais: Líquidas | Oclusivas  Fricativas > Líquidas > Oclusivas  

[±cont]: [-cont] | [-cont] [+cont] > [-cont] 

[±soan]: 
[±soan; -cont]: 

[+soan] | [-soan] 
[+soan; -cont] | [-soan; -cont] 

[+soan] | [-soan] 
[+soan; -cont] | [-soan; -cont] 

[±voz]: 
[±voz; +cont; -soan]: 
[±voz; -cont; -soan]: 

[+voz] | [-voz] 
[+voz;+cont;-soan] / [-voz;+cont;-soan] 
[+voz;-cont;-soan] | [-voz;-cont;-soan] 

[+voz] | [-voz] 
[+voz;+cont;-soan] | [-voz;+cont;-soan] 
[+voz;-cont;-soan] | [-voz;-cont;-soan] 

 

A leitura do quadro 27 proporciona uma perspectiva sumária dos resultados 

apurados em função das classes e dos traços em análise neste estudo. Tal como 

verificado anteriormente, os sujeitos apresentam sempre melhores resultados na leitura 

do que na escrita e melhores resultados com palavras do que com pseudopalavras, 

quer na análise efectuada aos segmentos com todo o tipo de relações grafémicas 

(opacas e transparentes) quer na análise efectuada aos segmentos com relações 

grafémicas transparentes. Não obstante, verifica-se que as diferenças mais 

significativas se situam especialmente entre a análise efectuada aos segmentos com 

relações grafémicas opacas e transparentes versus segmentos com relações 

transparentes, quer em termos das associações estabelecidas (análise correlacional), 

quer em termos das tendências identificadas (análise comparativa, descritiva e 

inferencial), e não tanto entre o tipo de prova (escrita e leitura) ou o tipo de estímulo 
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(palavras ou pseudopalavras), pelo que o presente sumário se regerá em função desta 

constatação. 

Relativamente à análise correlacional efectuada em função das classes naturais, 

verifica-se que a leitura e a escrita de segmentos oclusivos com relações grafémicas 

opacas e transparentes despromovem muito significativamente o sucesso dos sujeitos 

nas Provas B, enquanto as líquidas quase favorecem este desempenho, dado o valor 

apurado se encontrar no limiar da significância. Neste mesmo contexto de análise 

(segmento-grafema, com relações opacas e transparentes), as outras classes observadas 

(fricativas e nasais) não apresentam qualquer correlação. Os restantes aspectos 

fonológicos considerados ([±cont], [±soan] e [±voz]) também não apontam para 

correlações significativas, à excepção dos segmentos [-cont] já que o valor de 

significância apurado indica uma correlação significativa moderadamente negativa. 

Quanto aos resultados decorrentes da análise comparativa (descritiva e inferencial), 

não se observam diferenças significativas em função das classes segmentais quando 

analisados todos os segmentos, com todo o tipo de relação com a ortografia 

(transparente e opaca), destacando-se apenas a ocorrência de um desvio-padrão mais 

elevado nas nasais e nas fricativas comparativamente às outras classes, traduzindo 

uma maior inconsistência nas respostas fornecidas pelos sujeitos. A restante análise 

comparativa efectuada em função dos valores dos traços [cont] e [soan] também não 

apresenta diferenças significativas, à excepção da análise mais específica aos 

segmentos com os traços [-soan; +cont] ou [-soan; -cont] (as constritivas), quando 

considerado o contraste [±voz] (valor no limiar da significância).  

Já na análise efectuada às classes considerando apenas os segmentos com 

relações grafémicas transparentes, os resultados apurados são ligeiramente distintos. 

Assim, na análise correlacional, verifica-se que os segmentos oclusivos continuam a 
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despromover muito significativamente o sucesso dos sujeitos na leitura e na escrita 

contrariamente às líquidas, que o favorecem muito ligeiramente, ou às fricativas, que o 

promovem muito significativa e fortemente. A classe natural das nasais continua a não 

apontar para qualquer correlação entre a sua condição, per se, e o desempenho da 

amostra. Neste mesmo contexto de análise (segmento-grafema, com relações 

transparentes), assinala-se a significância do traço [±cont], apontando para uma 

correlação positiva muito ligeira de [+cont] e para uma correlação negativa ligeira de 

[-cont]. Quanto aos restantes traços considerados ([±soan] e [±voz]), mantém-se a 

ausência de qualquer correlação. No que respeita os resultados decorrentes da análise 

comparativa (descritiva e inferencial), observam-se diferenças significativas em 

função da variável classes segmentais (MA) mas apenas na análise dos segmentos 

com relações grafémicas transparentes. Quando comparadas às restantes classes, as 

fricativas e as oclusivas constituem as classes que apresentam mais diferenças - as 

fricativas pela positiva e as oclusivas pela negativa -, destacando-se o par fricativas-

oclusivas por apresentar o valor diferencial mais significativo, contrariamente ao par 

nasais-oclusivas, por não apresentar diferenças entre si. Antes de prosseguir com a 

descrição relativa à análise dos traços, importa lembrar que, na análise dos segmentos 

com relações grafémicas transparentes, as nasais permanecem associadas a uma maior 

inconsistência nas respostas fornecidas pela amostra, ao continuarem a apresentar os 

desvios-padrão mais elevados, por oposição às fricativas, que surgem agora com o 

desvio-padrão mais baixo. Na restante análise comparativa efectuada em função dos 

valores de traços para [±cont] e [±soan], os segmentos com relações grafémicas 

transparentes apontam para diferenças muito significativas entre [+cont] e [-cont]. Na 

análise específica, efetuada aos segmentos com [-soan; +cont] ou com [-soan; -cont], 

tendo em conta o contraste [±voz], registam-se p-valores no limiar da significância 
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(exceptuando o caso das oclusivas [±voz] com relações grafémicas transparentes, 

testadas através da escrita de pseudopalavras).  

Apesar de não realizada uma análise formal dos resultados apurados em cada 

estímulo e dos seus respectivos erros, nestas provas de processamento livre, observa-

se a troca frequente entre <m> e <n> tanto na escrita como na leitura, bem como a 

troca frequente, na leitura e, em particular, na escrita, entre [+voz] e [-voz] nas 

constritivas que se distingam por este traço, independentemente de o alvo constituir 

uma palavra ou uma pseudopalavra. 

Em suma, da análise correlacional realizada a todos os segmentos (com relações 

grafémicas opacas e transparentes), emerge uma correlação ligeiramente positiva dos 

segmentos [+cont; +soan], por oposição a uma correlação negativa dos segmentos      

[-cont] e muito negativa dos [-cont; -soan], indicando que os segmentos oclusivos com 

relações ortográficas opacas e transparentes despromovem muito significativamente o 

sucesso da amostra na leitura e na escrita. Na análise correlacional realizada aos 

segmentos com relações transparentes, mantêm-se as mesmas associações mas surgem 

os segmentos [+cont] com uma correlação positiva (muito significativa no caso dos 

[+cont; -soan]), indicando que, nos segmentos com relações grafémicas transparentes, 

as oclusivas despromovem muito significativamente o sucesso da amostra nas Provas 

B mas que as fricativas promovem muito significativamente o sucesso da amostra 

nestas provas. 

Com base na análise comparativa (descritiva e inferencial) do desempenho da 

amostra, tendo em conta todos os segmentos em estudo (com relações grafémicas 

opacas e transparentes), anula-se a possibilidade de identificação de um padrão 

tendencial decorrente exclusivamente de um efeito de MA. Porém, não se exlcui a 

existência de um padrão resultante de um conjunto de factores para além dos 
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considerados nesta análise. Com efeito, as constatações decorrentes da análise focada 

nos segmentos com relações grafémicas transparentes deixa antever que as 

observações inconclusivas decorrentes da análise não selectiva de todos segmentos 

(com relações grafémicas opacas e transparentes) se devem, provavelmente, à 

interferência de outros aspectos, nomeadamente, ortográficos ou tipográficos, já que a 

análise efectuada aos segmentos com relações grafémicas transparentes identifica um 

padrão tendencial relativamente ao papel das classes segmentais do MA no sucesso da 

amostra nas Provas B. 

 

5.4. Análise do ponto e do modo de articulação dos segmentos-alvo nas provas de 

escrita  

Nesta secção, são apresentados e descritos os dados relativos ao desempenho da 

amostra face ao PA e face ao PA associado ao MA do segmento-alvo nas Provas de 

Escrita de Palavras e Pseudopalavras. 

 

5.4.1. Resultados para Labial, Coronal [±ant] e Dorsal 

Escrita de segmentos com relações grafémicas opacas e transparentes 

O gráfico 47 apresenta a análise descritiva dos resultados apurados na Prova de 

Escrita de Palavras relativamente aos traços Labial, Coronal [+ant], Coronal [-ant] e 

Dorsal: segmentos Labial, como em ['mɔtɐ] (convertida grafemicamente em <mota>), 

são comparados a segmentos Coronal [+ant], como em ['dedu] (transcrita como 

<dedo>), a segmentos Coronal [-ant], como em ['Ʒogu] (transcrita como <jogo>), e a 

segmentos Dorsal, como em ['golu] (transcrita como <golo>), a fim de se identificar 
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um possível comportamento tendencial nas respostas da amostra tendo conta as 

variáveis relacionadas com o PA (cf. output estatístico original, tabela 121, disponível 

em Apêndices_t.e.B). 

Gráfico 47 - Desempenho na Prova de Escrita de Palavras para a variável PA (segmentos 
opacos e segmentos transparentes) 

 
 

Da leitura do gráfico 47, na Prova de Escrita de Palavras, observa-se um 

melhor desempenho da amostra mediante a escrita de segmentos com Labial, com uma 

percentagem de sucesso de 18%, comparativamente à escrita de segmentos com 

Coronal [+ant], Dorsal e com Coronal [-ant], que registam 12%, 10% e 6%, 

respectivamente. Pela aplicação do ANOVA, o p-valor indica diferenças significativas 

entre a escrita destes segmentos (ver p-valor = 0,046 apurado na tabela 122 em 

Apêndices_t.e.B). A análise por comparações múltiplas aponta para diferenças 

significativas entre a escrita de segmentos com Labial e com Coronal [+ant] (p-valor = 

0,045), entre Labial e Coronal [-ant] (p-valor = 0,039) e entre Labial e Dorsal (p-valor 

= 0,048); porém, não apresenta diferenças entre os restantes traços do PA em análise 

(cf. tabela 123 em Apêndices_t.e.B). 

 

Para descrição e comparação dos resultados relativos ao PA posicionados na 

periferia esquerda das pseudopalavras testadas (Prova de Escrita de Pseudopalavras), 
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segue-se o gráfico 48 (cf. output estatístico original, tabela 124, disponível em 

Apêndices_t.e.B). 

Gráfico 48 - Desempenho na Prova de Escrita de Pseudopalavras para a variável PA 
(segmentos opacos e segmentos transparentes) 

 
 

Na Prova de Escrita de Pseudopalavras, verifica-se que a escrita de Labial 

apresenta uma percentagem de sucesso mais elevada (18%) do que a registada para 

Coronal [+ant] (10%), para Coronal [–ant] (6%) e para Dorsal (8%)  

O teste ANOVA, permite verificar que existem diferenças significativas entre as 

variáveis em análise (ver p-valor = 0,045 apurado na tabela 125 em Apêndices_t.e.B), 

à semelhança do observado no caso das palavras. Prosseguindo com o teste ANOVA 

por comparações múltiplas, a tabela 126 (disponível em Apêndices_t.e.B) revela 

diferenças significativas entre segmentos Labial e os restantes traços do PA (com p-

valor = 0,040 para Labial-Coronal [+ant]; com p-valor = 0,030 para Labial-Coronal [-

ant]; com p-valor = 0,035 para Labial-Dorsal). Para as restantes comparações, não se 

registam diferenças significativas.  
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Escrita de segmentos com relações grafémicas transparentes 

A análise descritiva dos resultados apurados na Prova de Escrita de Palavras 

relativamente aos traços Labial e Coronal [+ant] apresenta-se no gráfico 49, 

proporcionando a comparação entre segmentos labiais e coronais. Aqui, segmentos 

labiais, como em ['balɐ] (convertida grafemicamente em <bala>), são comparados a 

segmentos coronais, como em ['dedu] (transcrita como <dedo>), com o objectivo de 

filtrar possíveis diferenças significativas entre as respostas amostrais tendo em conta 

as variáveis aqui consideradas, relativas ao PA dos segmentos com relações 

grafémicas transparentes (cf. output estatístico original, tabela 137 , disponível em 

Apêndices_t.e.B). Contrariamente à análise homóloga anterior aos segmentos com 

relações grafémicas opacas e transparentes, neste caso, a análise cinge-se aos 

segmentos com realções grafémicas transparentes, logo, Coronal [-ant] e Dorsal não 

são contemplados, uma vez que não se associam a segmentos com relações grafémicas 

transparentes, surgindo com correspondências multívocas (ver quadro 25). 

Gráfico 49 - Desempenho na Prova de Escrita de Palavras para a variável PA (segmentos 
transparentes) 

 
 

O processo de conversão para a escrita de segmentos com Labial e com Coronal 

[+ant] apresenta uma percentagem de sucesso de 18% e de 14%, respectivamente. 

Após aplicação do teste inferencial t-Student, confirma-se a ausência de diferença 
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significativa para esta comparação, dado o p-valor se situar acima dos 0,05 valores 

(ver p-valor = 0,069 apurado nas tabela 138 em Apêndices_t.e.B). 

 

No gráfico 50 (cf. output estatístico original, tabela 139, disponível em 

Apêndices_t.e.B), é apresentada a descrição e comparação dos resultados obtidos nos 

segmentos com diferentes PA, posicionados na periferia esquerda das pseudopalavras 

testadas. Com esta análise, proporciona-se a comparação entre a escrita de segmentos 

labiais posicionados na periferia esquerda de pseudopalavras, como em ['bulɐ] 

(convertida grafemicamente em <bula>), e a de segmentos coronais, como em ['dodu] 

(transcrita como <dodo>). As dorsais são novamente excluídas desta análise por 

apresentarem relações grafémicas multívocas (ver quadro 25). 

Gráfico 50 - Desempenho na Prova de Escrita de Pseudopalavras para a variável PA 
(segmentos transparentes) 

 
 

Nas pseudopalavras, a escrita de Labial apresenta uma percentagem de sucesso 

de 18% contra 13% para Coronal [+ant]. Pela a aplicação do teste t-Student, o p-valor 

apurado aponta para a existência de diferenças no limiar da significância (p-valor = 

0,056, patente na tabela 140, disponível em Apêndices_t.e.B). 
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5.4.2. Resultados para a relação entre Labial e modo de articulação 

Escrita de segmentos com relações grafémicas transparentes 

Nesta sub-secção, dedicada à análise das labiais com diferentes MA, não se 

expõem quaisquer resultados relativos a segmentos com relações grafémicas 

multívocas, uma vez que todas as labiais, fricativas (/f, v/), oclusivas (/p, b/) ou nasais 

(/m/), mantêm relações grafémicas transparentes no PE (ver quadro 25). 

O gráfico 51 apresenta a análise descritiva dos resultados apurados na Prova de 

Escrita de Palavras, proporcionando a comparação entre labiais fricativas, labiais 

oclusivas e labiais nasais (cf. output estatístico original, tabela 141, disponível em 

Apêndices_t.e.B). 

Gráfico 51 - Desempenho na Prova de Escrita de Palavras para a variável PA Labial+MA 
(segmentos transparentes) 

 
 

A escrita de segmentos labiais fricativos apresenta uma percentagem de sucesso 

superior à dos restantes segmentos com 24%, contra os 15% das labiais oclusivas e das 

labiais nasais. As fricativas labiais não só exibem os melhores resultados como 

também a menor variação de respostas apresentadas (desvio-padrão de ,9480). Em 

oposição, as nasais labiais apontam para uma maior inconsistência nas respostas 

fornecidas pelos sujeitos, registando o desvio-padrão mais elevado (desvio-padrão = 

,16487) (cf. output estatístico original, tabela 141, disponível em Apêndices_t.e.B).  
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O teste ANOVA, indica um p-valor de 0,045 (cf. tabela 142, disponível em 

Apêndices_t.e.B), apontando para a existência de diferenças significativas na escrita 

desses segmentos com o teste ANOVA por comparações múltiplas, os p-valores na 

tabela 143 disponível em Apêndices_t.e.B) indicam diferenças muito significativas 

entre segmentos labiais fricativos e segmentos labiais oclusivos (p-valor = 0,008) e 

diferenças significativas entre segmentos labiais fricativos e segmentos labiais nasais 

(p-valor = 0,017); porém, não apontam para diferenças entre segmentos labiais 

oclusivos e segmentos labiais nasais (p-valor = 0,120).  

 

No gráfico 52 (ver output estatístico original, tabela 144, disponível em 

Apêndices_t.e.B), é apresentada a análise descritiva congénere dos resultados apurados 

na Prova de Escrita de Pseudopalavras. Neste contexto de análise, segmentos labiais 

fricativos posicionados na periferia esquerda de pseudopalavras como em ['vɔlɐ] 

(convertida grafemicamente em <vola>) são comparados a segmentos labiais 

oclusivos e a segmentos labiais nasais posicionados na periferia esquerda de 

pseudopalavras como em ['bulɐ] (transcrita como <bula>) e como em ['mitɐ] 

(convertida grafemicamente em <mita>), respectivamente, a fim de se filtrar uma 

possível tendência associada ao processamento de segmentos labiais (PA) e 

respectivos MA a que podem estar associados, no PE. 
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Gráfico 52 - Desempenho na Prova de Escrita de Pseudopalavras para a variável PA 
Labial+MA (segmentos transparentes) 

 
 

Novamente agora, na Prova de Escrita de Pseudopalavras, o processo de escrita 

de fricativas labiais obtém melhores resultados (23%) do que a escrita de labiais 

oclusivas (13%) e a de labiais nasais (14%). As nasais labiais voltam a surgir com um 

desvio-padrão elevado (desvio-padrão de ,17596) e as fricativas, com um desvio-

padrão baixo (desvio-padrão de ,10127), à semelhança do sucedido na Prova de 

Escrita de Palavras.  

Os resultados presentes na tabela 145 (disponível em Apêndices_t.e.B, ANOVA) 

apresentam um valor de significância igual a 0,044, mostrando diferenças 

significativas entre o processo de escrita de segmentos labiais com diferentes MA. 

Quando analisadas par a par (ANOVA por comparações múltiplas), as variáveis em 

questão voltam a apontar para as mesmas diferenças que as observadas na Prova de 

Escrita de Palavras, com  diferenças muito significativas entre as fricativas labiais e 

as oclusivas labiais (p-valor = 0,004) e entre as fricativas labiais e as nasais labiais (p-

valor = 0,016). Entre as oclusivas labiais e as nasais labiais, não se registam diferenças 

significativas (p-valor = 0,111) (cf. tabela 146, disponível em Apêndices_t.e.B).  
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5.4.3. Resultados para a relação entre Coronal [±ant] e modo de articulação 

Escrita de segmentos com relações grafémicas opacas e transparentes 

Os resultados apurados na Prova de Escrita de Palavras, tendo em conta os 

segmentos com Coronal, pertencentes a diferentes classes naturais, encontram-se 

ilustrados no gráfico 53 (cf. output estatístico original, tabela 127, disponível em 

Apêndices_t.e.B), proporciconando assim a comparação entre fricativas coronais, 

oclusivas coronais, nasais coronais e líquidas coronais. Em termos concretos, 

segmentos coronais fricativos de palavras como em ['zonɐ] e ['Ʒogu] (convertidas 

grafemicamente em <zona> e <jogo>) são aqui comparados a segmentos coronais 

oclusivos de palavras como em ['dedu] (transcrita como <dedo>), a segmentos 

coronais nasais de palavras como em ['nɛtu] (convertida grafemicamente em <neto>), 

a segmentos coronais líquidos de palavras como em ['luvɐ] (convertida 

grafemicamente em <luva>) e assim sucessivamente, a fim de se verificar uma 

possível tendência associada ao processamento de segmentos com Coronal e 

diferentes MA, integrados nas palavras aqui testadas em tarefas de escrita. 

Gráfico 53 - Desempenho na Prova de Escrita de Palavras para a variável PA Coronal 
[±ant]+MA (segmentos opacos e segmentos transparentes) 

 

A leitura do gráfico 53 permite verificar que, na escrita de palavras de Coronal 

[+ant], as líquidas apresentam uma percentagem de sucesso de 16% e que as oclusivas 
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coronais e as nasais apresentam uma percentagem de sucesso de 15%, 

comparativamente às fricativas que apresentam apenas 7% e 6% de sucesso quando 

associadas a Coronal [+ant] e a Coronal [-ant], respectivamente. Adicionalmente, 

regista-se um elevado desvio-padrão para o caso das nasais (desvio-padrão = ,18869) 

e no caso das fricativas coronais (desvio-padrão = ,25320), o que reflecte uma maior 

inconsistência quanto ao desempenho dos sujeitos face à escrita dos referidos 

segmentos (com relações grafémicas biunívocas). Observa-se assim, a priori, mais 

dificuldades na conversão de fricativas, quer com Coronal [+ant] quer com Coronal [-

ant], quando consideradas todas as complexidades grafémicas dos segmentos em 

análise (com relações grafémicas opacas e transparentes). 

A tabela 128 (disponível em Apêndices_t.e.B) registam um valor de significância 

inferior a 0,05, apontando portanto para a existência de diferenças significativas 

inerente ao processo de escrita dos referidos segmentos (p-valor = 0,046). Quando 

analisados par a par (ANOVA - comparações múltiplas, ver tabela 129, disponível em 

Apêndices_t.e.B), observam-se diferenças significativas entre determinadas condições 

testadas nesta prova, apesar de algumas percentagens apontarem para valores 

próximos. Assim, observam-se diferenças significativas entre Coronal [+ant] e 

Coronal [-ant], quando associados às fricativas, e as restantes classes segmentais 

associadas a Coronal (respectivamente: p-valor = 0,043 e p-valor = 0,036 na 

comparação com as coronais oclusivas; p-valor = 0,045 e p-valor = 0,034 na 

comparação com as coronais nasais; p-valor = 0,024 e p-valor = 0,018 na comparação 

com as coronais líquidas). Relativamente às restantes variáveis, não se registam 

diferenças significativas.  
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O gráfico 54 apresenta a análise descritiva dos resultados apurados na Prova de 

Escrita de Pseudopalavras relativamente ao Coronal+MA, proporciconando a 

comparação entre fricativas coronais, oclusivas coronais, nasais coronais e líquidas 

coronais, na periferia esquerda das pseudopalavras testadas nesta tarefa (cf. resultados 

originais disponíveis natabela 130, em Apêndices_t.e.B). Assim, segmentos coronais 

fricativos presentes em pseudopalavras como em ['zɐnɐ] e ['ʒegu] (transcritas como 

<zana> e <jego>, respectivamente) são aqui comparados a segmentos coronais 

oclusivos de pseudopalavras como em ['dodu] (transcrita como <dodo>), a segmentos 

coronais nasais de pseudopalavras como em ['nutu] (convertida grafemicamente em 

<nuto>) e a segmentos coronais líquidos de pseudopalavras como em ['lovɐ] 

(convertida grafemicamente em <lova>), a fim de se identificar um possível padrão 

tendencial quanto ao processamento de segmentos coronais tendo em conta os 

diferentes MA passíveis de serem associados ao referido PA. 

Gráfico 54 - Desempenho na Prova de Escrita de Pseudopalavras para a variável PA 
Coronal [±ant]+MA (segmentos opacos e segmentos transparentes) 

 
 

De acordo com o gráfico 54, na Prova de Escrita de Pseudopalavras, nas 

fricativas, o processo de escrita de Coronal [±ant] apresenta a percentagem de sucesso 

mais baixa (5%) comparativamente às restantes classes, na sua relação com o PA, 

nomeadamente com 14% para as nasais e para as oclusivas e com 15% para as 
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líquidas. No caso das nasais e principalmente das fricativas, salienta-se novamente a 

ocorrência de desvios-padrão elevados (desvio-padrão = ,19004 e desvio-padrão = 

,26157, respectivamente), traduzindo maior volubilidade quanto ao comportamento da 

amostra mediante esta variável, à semelhança do observado na Prova de Escrita de 

Palavras quando considerados os segmentos coronais com todo o tipo de relação 

grafémica (opacas e transparentes). Assim, constata-se empiricamente que existem 

mais dificuldades na conversão de segmentos fricativos com Coronal [±ant] que 

mantenham relações multívocas com a escrita. 

Para confirmação inferencial da constatação acima referida, prossegue-se com a 

aplicação do teste ANOVA (cf. tabela 131 disponível em Apêndices_t.e.B). Com base 

no p-valor apurado, conclui-se que existem efectivamente diferenças significativas 

entre os desempenhos associados às variáveis em análise já que o mesmo regista 0,043 

valores. De seguida, expõem-se os resultados da tabela 132, relativa ao teste ANOVA 

por comparações múltiplas (disponível em Apêndices_t.e.B), garantido assim uma 

análise mais específica visto tratar-se de uma comparação por pares das porções que 

constituem o conjunto Coronal [±ant] na sua relação com o MA. Dos resultados 

apurados neste teste inferencial, verifica-se que existem diferenças significativas entre 

o processo de escrita de fricativas com Coronal [±ant] e o das restantes coronais, tendo 

sido apurado um p-valor de 0,031 (para Coronal [+ant]) e de 0,030 (para Coronal [-

ant]) entre estas e as oclusivas coronais, um p-valor de 0,029 e de 0,029, 

respectivamente, entre estas e as nasais e um p-valor de 0,026 e de 0,0025 entre estas e 

as líquidas, respectivamente. Entre as líquidas coronais e as oclusivas coronais, o p-

valor é de 0,019. Além destas, não se registam mais diferenças estatisticamente 

significativas. 
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Escrita de segmentos com relações grafémicas transparentes 

Relativamente à comparação dos resultados apurados na Prova de Escrita de 

Palavras tendo em conta os segmentos coronais e os diferentes MA a que podem estar 

associados, apresenta-se o gráfico 55 (cf. output estatístico original, tabela 147, 

disponível em Apêndices_t.e.B). Neste gráfico, é comparado o sucesso obtido para 

Coronal [+ant] na sua relação com as oclusivas, com as nasais e com as líquidas. Em 

prática, palavras como ['dedu] (transcrita como <dedo>) são comparadas a palavras 

como ['nɛtu] (convertida grafemicamente em <neto>) e como ['luvɐ] (convertida 

grafemicamente em <luva>) e assim sucessivamente. Nesta sub-secção, apenas são 

considerados os segmentos com relações grafémicas biunívocas, isto é, transparentes, 

o que justifica a exclusão das fricativas coronais na medida em que nenhuma preenche 

a referida condição (transparência da relação segmento-grafema), tal como o ilustra o 

quadro 25. 

Gráfico 55 - Desempenho na Prova de Escrita de Palavras para a variável PA Coronal 
[±ant]+MA (segmentos transparentes) 

 

A leitura do gráfico 55 permite verificar que a escrita de oclusivas e de nasais, 

associadas a Coronal [+ant], apresenta uma percentagem de sucesso de 15% e a escrita 

de líquidas com Coronal [+ant] um sucesso de 16%, tal como já verificado na análise 

homóloga relativa a todos segmentos (opacos e transparentes) uma vez que as 

Cor+_O 
15% 

Cor+_N 
15% 

Cor+_L 
16% 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

Su
ce

ss
o 

(%
) 

PA+MA do segmento-alvo  



 

 258 

consoantes aqui em análise apenas mantêm relações grafémicas transparentes 

(respectivamente [t, d], [n] e [l]). Aparentemente, a amostra revela um desempenho 

equivalente na conversão de qualquer um dos segmentos coronais aqui testados. 

Após tratamento inferencial da comparação acima descrita, (ver tabela 148, 

disponível em Apêndices_t.e.B), constata-se que não existem diferenças significativas 

inerentes ao processo de escrita dos referidos segmentos (cf. p-valor = 0,149). Com 

efeito, na análise por pares efectuada através do teste ANOVA por comparações 

múltiplas (ver tabela 149, disponível em Apêndices_t.e.B), verificam-se a ausência de 

diferenças significativas entre os resultados obtidos.  

 

No gráfico 56, ilustra-se a análise descritiva dos resultados apurados na Prova 

de Escrita de Pseudopalavras relativamente ao Coronal [+ant] associado a MA (cf. 

output estatístico original, tabela 150, disponível em Apêndices_t.e.B). Assim, são 

aqui comparados segmentos com relações grafémicas transparentes, em periferia 

esquerda das pseudopalavras testadas nesta prova, como em ['dodu] (transcrita como 

<dodo>), como em ['nutu] (convertida grafemicamente em <nuto>) e como em ['lovɐ] 

(convertida grafemicamente em <lova>). À semelhança do sucedido com os 

segmentos com relações grafémicas transparentes analisados na Prova de Escrita de 

Palavras, recorda-se que as fricativas associadas a Coronal [±ant] excluem-se deste 

procedimento dado nenhum desses segmentos apresentar relações grafémicas 

transparentes (para mais informações sobre as correspondências segmento-grafema, 

ver quadro 25).  
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Gráfico 56 - Desempenho na Prova de Escrita de Pseudopalavras para a variável PA 
Coronal [±ant]+MA (segmentos transparentes) 

 
 

Quanto aos resultados apurados nesta prova, patentes no gráfico 56, verifica-se 

que o processo de escrita de coronais, nasais e oclusivas, regista um sucesso de 14% e 

o das líquidas coronais uma percentagem de 15%. 

Seguem-se agora os resultados decorrentes da aplicação do teste ANOVA para 

verificação inferencial da comparação acima descrita, confirmando-se a ausência de 

diferenças significativas entre os desempenhos associados às variáveis em análise já 

que o p-valor apurado é superior a 0,05, correspondendo nomeadamente a 0,148 

valores (cf. tabela 151 disponível em Apêndices_t.e.B). As comparações múltiplas do 

teste ANOVA (cf. tabela 152, disponível em Apêndices_t.e.B) cruzam por pares as 

porções que constituem o conjunto dos dados analisados e mostram também que não 

existem diferenças significativas entre a escrita de líquidas, nasais e oclusivas, 

associadas a Coronal [+ant], que mantenham relações grafémicas transparentes. 
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5.4.4. Resultados para a relação entre Dorsal e modo de articulação 

Escrita de segmentos com relações grafémicas opacas e transparentes 

A análise descritiva dos resultados apurados na Prova de Escrita de Palavras 

relativamente aos segmentos dorsais e aos MA aos quais podem estar associados 

apresenta-se no gráfico 57, proporcionando a comparação entre segmentos dorsais 

oclusivos e segmentos dorsais líquidos (cf. output estatístico original, tabela 133, 

disponível em Apêndices_t.e.B). Desta forma, oclusivas dorsais posicionadas na 

periferia esquerda de palavras, como em ['golu] (convertida grafemicamente em 

<golo>), são comparadas a líquidas dorsais posicionadas na periferia esquerda de 

palavras, como em ['ʀatu] (transcrita como <rato>), a fim de se verificar um possível 

padrão tendencial aquando do processamento de segmentos Dorsal com os diferentes 

MA que podem estar associados. 

Gráfico 57 - Desempenho na Prova de Escrita de Palavras para a variável PA Dorsal+MA 
(segmentos opacos e segmentos transparentes) 

 

O processo de escrita de oclusivas dorsais apresenta uma percentagem de 

sucesso de 9% e a de líquidas, de 10%. Na análise inferencial dos resultados (t-

Student), o p-valor não assinala diferenças significativas, não havendo, portanto, 

Dor_O
9%

Dor_L
10%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Su
ce

ss
o 

(%
)

PA+MA do segmento-alvo



 

 261 

qualquer padrão tendencial a registar (p-valor = 0,163, ver natabela 134, disponível 

em Apêndices_t.e.B). 

 

No gráfico 58, expõe-se a análise descritiva dos resultados apurados na Prova de 

Escrita de Pseudopalavras para os segmentos dorsais considerando os diferentes MA 

(cf. output estatístico original, tabela 135, disponível em Apêndices_t.e.B). Em prática, 

oclusivas dorsais posicionados na periferia esquerda de pseudopalavras como  ['gulu] 

(convertida grafemicamente em <gulo>) são comparadas a líquidas dorsais 

posicionadas na periferia esquerda de palavras como em ['ʀitu] (transcrita como 

<rito>), a fim de se identificar uma possível tendência quanto ao processamento das 

propriedades segmentais aqui em análise (Dorsal+MA). 

Gráfico 58 - Desempenho na Prova de Escrita de Pseudopalavras para a variável PA 
Dorsal+MA (segmentos opacos e segmentos transparentes) 

 

As dorsais apresentam 8% de sucesso quando associadas às oclusivas e 9% 

quando associadas às líquidas. O p-valor decorrente da aplicação do teste t-student não 

aponta para diferenças entre as variáveis em causa (p-valor apurado na tabela 136, 

disponível em Apêndices_t.e.B) correspondente a 0,161 valores. 

Nesta sub-secção, dedicada à análise das dorsais em associação aos diferentes 

MA que podem assumir no PE, não se expõem quaisquer resultados inferenciais 
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relativos a segmentos com relações grafémicas biunívocas uma vez que todas as 

dorsais, sejam elas líquidas ou oclusivas, mantêm relações grafémicas opacas (para 

mais informações sobre as correspondências segmento-grafema consideradas no 

presente estudo, ver quadro 25). Pelo referido motivo, o paradigma aqui considerada 

não é passível de ser analisado. 

 

5.5. Análise do ponto e do modo de articulação dos segmentos-alvo nas provas de 

leitura   

Tal como referido no início do presente capítulo, nesta secção são apresentados 

e descritos os dados das tabelas e dos gráficos relativos ao desempenho face ao PA e 

ao MA do segmento-alvo nas Provas de Leitura de Palavras e Pseudopalavras, bem 

como os níveis de significância apurados, obedecendo à seguinte estrutura: (i) 

descrição dos resultados relativos a Labial, Coronal [±ant] e Dorsal (secção 5.5.1); (ii) 

descrição dos resultados relativos a Labial associado a diferentes MA (secção 5.5.2), 

(iii) descrição dos resultados relativos a Coronal [±ant] associado a diferentes MA 

(secção 5.5.3); (iv) descrição dos resultados relativos a diferentes Dorsal associado a 

MA (secção 5.5.4). 

 

5.5.1. Resultados para Labial, Coronal [±ant] e Dorsal 

Leitura de segmentos com relações grafémicas opacas e transparentes 

A descrição dos resultados da Prova de Leitura de Palavras relativos ao PA 

encontra-se ilustrada no gráfico 59, sendo comparados Labial, como em ['balɐ] 

(convertida grafemicamente em <bala>), com Coronal [+ant], como em ['dedu] 
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(transcrita como <dedo>), com Coronal [-ant], como em ['ʃuvɐ] (transcrita como 

<chuva>) e com Dorsal, como em ['golu] (transcrita como <golo>) (cf. output 

estatístico original, tabela 153, disponível em Apêndices_t.e.B).  

Gráfico 59 - Desempenho na Prova de Leitura de Palavras para a variável PA (segmentos 
opacos e segmentos transparentes) 

 
 

Labial apresenta uma percentagem de sucesso de 21%, Coronal [+ant] de 13%, 

Dorsal de 12% e, com a percentagem mais baixa, surge Coronal [-ant] com 9%. As 

percentagens registadas indiciam, a priori, mais facilidade na conversão para a leitura 

de segmentos com Labial do que de segmentos com Coronal [-ant]. 

O p-valor apurado pelo ANOVA assinala diferenças significativas entre as 

variáveis em análise (ver p-valor = 0,040 apurado nas tabela 154 em Apêndices_t.e.B). 

A aplicação do teste ANOVA por comparações múltiplas (tabela 155 (disponível em 

Apêndices_t.e.B), aponta para a existência de algumas diferenças significativas, 

nomeadamente entre Labial e Coronal [+ant]  (p-valor = 0,046), entre Labial e Dorsal 

(p-valor = 0,043) e, em particular, entre Labial e Coronal [-ant] (p-valor = 0,025).  

 

No gráfico 60, descrevem-se os resultados obtidos nos segmentos com diferentes 

PA, posicionados na periferia esquerda das pseudopalavras testadas na Prova de 

Leitura de Pseudopalavras, proporcionando a comparação entre a leitura de 

Lab 
21% Cor [+ant] 

13% Cor [-ant] 
9% 

Dor 
12% 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

Su
ce

ss
o 

(%
) 

PA do segmento-alvo 



 

 264 

segmentos com Labial posicionados na periferia esquerda, como em <pepo>), a de 

segmentos com Coronal [+ant], como em <silo>, a de segmentos com Coronal [-ant], 

como em <chiva> e a de segmentos com Dorsal, como em ['cusa] (cf. output 

estatístico original, tabela 156, disponível em Apêndices_t.e.B). 

Gráfico 60 - Desempenho na Prova de Leitura de Pseudopalavras para a variável PA 
(segmentos opacos e segmentos transparentes) 

 
 
Com base nos resultados do gráfico 60, Labial apresenta a percentagem de 

sucesso mais elevada (20%), seguindo-se-lhe Coronal [+ant] e Dorsal (com 12% e 

com 10%, respectivamente) e, por último, Coronal [-ant], com o pior resultado (6%).  

Para tratamento inferencial dos resultados descritos, é aplicado o teste ANOVA, 

constatando-se que o p-valor regista diferenças significativas entre a leitura de Labial, 

Coronal [+ant], Coronal [-ant] e Dorsal (ver p-valor = 0,035 apurado nas tabela 157 

em Apêndices_t.e.B). O teste ANOVA por comparações múltiplas assinala os 

seguintes resultados: Labial difere de Coronal [+ant] (p-valor = 0,049), de Dorsal (p-

valor = 0,046) e de Coronal [-ant] (p-valor = 0,020), tal como o indicam a tabela 158 

(disponível em Apêndices_t.e.B). As restantes percentagens não registam diferenças 

significativas. 
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Leitura de segmentos com relações grafémicas transparentes 

Na análise dos segmentos com relações grafémicas transparentes, Dorsal não é 

contemplado, uma vez que [g] e [k], como [R], apresentam relações grafémicas 

multívocas (ver quadro 25). No gráfico 61, apresentam-se os resultados apurados para 

Labial e Coronal [+an] (cf. output estatístico original, tabela 169, disponível em 

Apêndices_t.e.B). 

Gráfico 61 - Desempenho na Prova de Leitura de Palavras para a variável PA (segmentos 
transparentes) 

 
 

As percentagens assinaladas no gráfico 61 apontam para 21% de sucesso no 

processo de leitura de segmentos com Labial e para 16% no caso de Coronal [+ant]. O 

teste inferencial (t-Student) identifica diferenças significativas entre as percentagens 

registadas, dado o p-valor apurado corresponder a 0,048 valores (cf. tabela 170 em 

Apêndices_t.e.B).  

 

De seguida, prossegue-se com a mesma análise comparativa relativa ao PA, 

considerando os resultados obtidos ao nível das pseudopalavras (Prova de Leitura de 

Pseudopalavras) e tendo em conta os segmentos com relações grafémicas 

transparentes posicionados na periferia esquerda dos estímulos linguísticos testados 
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(cf. output estatístico original, tabela 171, disponível em Apêndices_t.e.B). Com esta 

análise, proporciona-se a comparação entre a leitura de segmentos com Labial 

posicionados na periferia esquerda de pseudopalavras, como em ['bulɐ] (convertida 

grafemicamente em <bula>), e a de segmentos com Coronal [+ant], como em ['dodu] 

(transcrita como <dodo>). Tal como sucedido com o caso das palavras, Dorsal é 

novamente excluído desta análise, uma vez que não apresenta relações grafémicas 

transparentes (ver quadro 25). 

Gráfico 62 - Desempenho na Prova de Leitura de Pseudopalavras para a variável PA 
(segmentos transparentes) 

 
 
O gráfico 62 mostra que Labial apresenta uma percentagem de sucesso de 20%, 

contra 17% para Coronal [+ant]. O p-valor apurado pelo teste t-Student aponta para a 

ocorrência de diferenças significativas (p-valor = 0,050, patente na tabela 172, 

disponível em Apêndices_t.e.B), à semelhança do já observado no caso das palavras. 

 

5.5.2. Resultados para a relação entre Labial e modo de articulação 

Leitura de segmentos com relações grafémicas transparentes 

É analisado, de seguida, o PA Labial em associação aos diferentes MA 

(fricativas (/f, v/), oclusivas (/p, b/) ou nasais (/m/)), segmentos que mantêm relações 

grafémicas transparentes no PE (gráfico 63 e output estatístico original, tabela 173, 

disponível em Apêndices_t.e.B). 
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Gráfico 63 - Desempenho na Prova de Leitura de Palavras para a variável PA Labial+MA 
(segmentos transparentes) 

 
 

Os segmentos labiais fricativos apresentam uma percentagem de sucesso 

superior, 26%, comparativamente aos 17% obtidos para as labiais oclusivas e para as 

labiais nasais. As fricativas labiais exibem os melhores resultados e a maior 

consistência, dado o registo do desvio-padrão mais baixo (,7956) (cf. output estatístico 

original, tabela 173, disponível em Apêndices_t.e.B). Em oposição, as nasais labiais 

apontam para uma maior volubilidade, surgindo com o desvio-padrão mais elevado 

(,15035).  

Pelo teste ANOVA, o p-valor apurado é de 0,048, sugerindo a existência de 

diferenças significativas na leitura destes segmentos (cf. tabela 174, disponível em 

Apêndices_t.e.B). Foi aplicado o ANOVA por comparações múltiplas; os p-valores 

apurados na tabela 175 (disponível em Apêndices_t.e.B) indicam diferenças muito 

significativas entre segmentos labiais fricativos e segmentos labiais oclusivos (p-valor 

= 0,010) e diferenças significativas entre segmentos labiais fricativos e segmentos 

labiais nasais (p-valor = 0,023), não apontando para diferenças entre segmentos labiais 

oclusivos e segmentos labiais nasais (p-valor = 0,133).  

 

O gráfico 64 é relativo ao desempenho da amostra na Prova de Leitura de 

Pseudopalavras (ver output estatístico original, tabela 176, disponível em 
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Apêndices_t.e.B). Em termos práticos, esta análise promove a comparação entre 

segmentos labiais fricativos posicionados na periferia esquerda de pseudopalavras, 

como em ['vɔlɐ] (convertida grafemicamente em <vola>), labiais oclusivos e 

segmentos labiais nasais, como em ['bulɐ] (transcrita como <bula>) e em ['mitɐ] 

(convertida grafemicamente em <mita>), respectivamente, todos eles com relações 

grafémicas transparentes. 

Gráfico 64 - Desempenho na Prova de Leitura de Pseudopalavras para a variável PA 
Labial+MA (segmentos transparentes) 

 
 

De acordo com o gráfico 64, observa-se que a leitura de fricativas labiais regista 

melhores resultados (25%) do que a de labiais oclusivas (16%) ou nasais (16%). As 

nasais labiais voltam a surgir com um desvio-padrão elevado (,15678) e as fricativas, 

com um desvio-padrão baixo (,8425), tal como sucedido na análise homóloga relativa 

à Prova de Leitura de Palavras. Desta forma, constata-se a priori maior facilidade na 

conversão de fricativas labiais do que de clusivas ou nasais labiais.  

A análise inferencial (teste ANOVA) regista um valor de significância igual a 

0,050, mostrando diferenças significativas entre o processo de leitura de segmentos 

labiais com diferentes MA (cf. tabela 177, disponível em Apêndices_t.e.B). O teste 

ANOVA por comparações múltiplas identifica diferenças muito significativas entre as 

fricativas labiais e as oclusivas labiais (p-valor = 0,009), diferenças significativas entre 
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as fricativas labiais e as nasais labiais (p-valor = 0,020) e nenhumas diferenças entre 

as oclusivas labiais e as nasais labais (p-valor = 0,125) (cf. tabela 178, disponível em 

Apêndices_t.e.B). 

 

5.5.3. Resultados para a relação entre Coronal [±ant] e modo de articulação 

Leitura de segmentos com relações grafémicas opacas e transparentes 

O gráfico 65 ilustra os os resultados apurados na Prova de Leitura de Palavras, 

tendo em conta os segmentos coronais, pertencentes a diferentes classes naturais, (cf. 

output estatístico original, tabela 159, disponível em Apêndices_t.e.B), 

proporciconando assim a comparação entre fricativas coronais, oclusivas coronais, 

nasais coronais e líquidas coronais. Com esta análise, segmentos coronais fricativos de 

palavras como em ['zonɐ] e em ['Ʒogu] (convertidas grafemicamente em <zona> e em 

<jogo>, respectivamente) são aqui comparados a segmentos coronais oclusivos de 

palavras como em ['dedu] (transcrita como <dedo>), a segmentos coronais nasais de 

palavras como em ['nɛtu] (convertida grafemicamente em <neto>), a segmentos 

coronais líquidos de palavras como em ['luvɐ] (convertida grafemicamente em <luva>) 

e assim sucessivamente, a fim de se apurar uma possível tendência associada ao 

processamento de segmentos com Coronal [±ant] e diferentes MA, integrados em 

palavras testadas na presente prova de leitura. 
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Gráfico 65 - Desempenho na Prova de Leitura de Palavras para a variável PA Coronal 
[±ant]+MA (segmentos opacos e segmentos transparentes) 

 

De acordo com o gráfico 65, o processo de leitura de líquidas com Coronal 

[+ant] apresentam uma percentagem de sucesso de 18% e o processo de leitura de 

oclusivas com Coronal [+ant] e de nasais com Coronal [+ant] apresentam uma 

percentagem de  sucesso de 17%, comparativamente às fricativas com Coronal [±ant] 

que apresentam apenas 8% de sucesso, na Prova de Leitura de Palavras. Regista-se 

ainda a ocorrência de desvios-padrão elevados, tanto para as nasais como para as 

fricaticativas associadas ao PA em questão (desvio-padrão = ,15427 e desvio-padrão 

= ,16698, respectivamente), traduzindo assim uma maior inconsistência quanto ao 

desempenho dos sujeitos face à leitura dos referidos grafemas (com relações 

grafémicas multívocas). Desta forma, quando consideradas todas as complexidades 

grafémicas dos segmentos em análise (com relações grafémicas opacas e 

transparentes), constata-se que existem, a priori, mais dificuldades na conversão de 

segmentos fricativos associados a Coronal [±ant]. 

Quando considerados os segmentos-alvo em termos do factor Coronal 

[±ant]+MA, verifica-se que os resultados comparativos inferenciais apurados com o 

teste ANOVA registam um valor de significância inferior a 0,05, apontando portanto 

para a existência de diferenças significativas no processo de leitura dos referidos 
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segmentos (p-valor = 0,047) (cf. tabela 160, disponível em Apêndices_t.e.B). As 

análises por pares realizadas com a aplicação do teste ANOVA por comparações 

múltiplas identificam diferenças significativas, nomeadamente: entre as fricativas, 

associadas a Coronal [+ant] e a Coronal [-ant], e as oclusivas associadas a Coronal 

[+ant] (p-valor = 0,043 e p-valor = 0,044, respectivamente; entre as fricativas, 

associadas a Coronal [+ant] e a Coronal [-ant], e as nasais associadas a Coronal [+ant] 

(p-valor = 0,038 e p-valor = 0,035, respectivamente); entre as fricativas, associadas a 

Coronal [+ant] e a Coronal [-ant], e as líquidas associadas a Coronal [+ant] (p-valor = 

0,039 e p-valor = 0,038, respectivamente). Não se registam diferenças significativas 

entre os restantes traços em análise (ver tabela 161, disponível em Apêndices_t.e.B).  

 

Prossegue-se com a apresentação do gráfico 66 onde se expõem os resultados 

obtidos na Prova de Leitura de Pseudopalavras relativamente a Coronal [±ant]+MA 

(cf. resultados originais disponíveis na tabela 162 , em Apêndices_t.e.B). Nesta sub-

secção, os segmentos-alvo de pseudopalavras como em ['zɐnɐ] (convertida 

grafemicamente em <zana>) são comparados aos de pseudopalavras como emm 

['ʒegu] (transcrita como <jego>), como em ['dodu] (transcrita como <dodo>), como 

em ['nutu] (convertida grafemicamente em <nuto>) e como em ['lovɐ] (convertida 

grafemicamente em <lova>). 
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Gráfico 66 - Desempenho na Prova de Leitura de Pseudopalavras para a variável PA 
Coronal [±ant]+MA (segmentos opacos e segmentos transparentes) 

  
 

Na Prova de Leitura de Pseudopalavras, as fricativas associadas a Coronal 

[±ant] apresentam a percentagem de sucesso mais baixa (7%) comparativamente às 

restantes classes na sua relação com estes PA, nomeadamente com 16% para as nasais 

e para as oclusivas e com 17% para as líquidas. As nasais e as fricativas, associadas a 

Coronal [±ant], evidenciam desvios-padrão elevados (desvio-padrão = ,16364 e 

desvio-padrão = ,17785, respectivamente), traduzindo assim maior volubilidade 

quanto ao comportamento da amostra mediante esta variável, à semelhança do 

observado na Prova de Leitura de Palavras quando considerados os segmentos 

coronais com todo o tipo de relação grafémica (opacas e transparentes), em particular, 

das fricativas coronais. Na leitura, observam-se, assim, mais dificuldades na conversão 

de segmentos fricativos coronais, com relações multívocas, do que na conversão dos 

restantes segmentos. 

O teste comparativo e inferencial aplicado (ANOVA) corrobora a constatação 

anterior dado que o p-valor aponta efectivamente para diferenças significativas entre 

os desempenhos associados ao factor Coronal+MA ao registar 0,049 valores (cf. 

tabela 163 disponível em Apêndices_t.e.B). Os resultados do teste ANOVA por 

comparações múltiplas, patentes nas tabela 164 (disponível em Apêndices_t.e.B), 
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ilustram a análise subsequente a qual compara por pares os elementos que integram o 

factor em análise (Coronal+MA). De acordo com esta análise, verifica-se que existem 

diferenças significativas entre a leitura de fricativas com Coronal [±ant] e a das 

restantes classes associadas a Coronal [+ant], sendo possível observar os seguintes p-

valores: entre Coronal [+ant] e a Coronal [-ant], nas fricativas, e Coronal [+ant] nas 

oclusivas, p-valores de 0,040 e de 0,42, respectivamente; entre Coronal [+ant] e a 

Coronal [-ant], nas fricativas, e Coronal [+ant] nas nasais, p-valores de 0,034 e de 

0,37, respectivamente; entre Coronal [+ant] e a Coronal [-ant], nas fricativas, e 

Coronal [+ant] nas líquidas, p-valores de 0,043 e de 0,42, respectivamente. As 

restantes comparações não registam diferenças estatisticamente significativas. 

 

Leitura de segmentos com relações grafémicas transparentes 

De seguida, apresenta-se o gráfico 67 com vista à comparação dos resultados 

apurados na Prova de Leitura de Palavras e tendo em conta os segmentos coronais 

(todos Coronal [+ant]) e os diferentes MA a que podem estar associados. Neste 

gráfico, o sucesso obtido nas fricativas coronais, oclusivas coronais, nasais coronais e 

líquidas coronais é comparado em função das variáveis em análise, a fim de se filtrar 

um possível comportamento padronizado associado ao processamento de segmentos 

com Coronal [+ant] e respectivos MA, presentes nas palavras testadas nesta prova, à 

semelhança da análise homóloga efectuada na sub-secção anterior relativa à análise de 

todos os segmentos (com relações opacas e transparentes) (cf. output estatístico 

original, tabela 179, disponível em Apêndices_t.e.B). Desta forma, no gráfico 67 

apenas são considerados os segmentos com relações grafémicas biunívocas, isto é, 

transparentes, o que justifica a exclusão das fricativas coronais por não preencherem a 
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referida condição (transparência da relação segmento-grafema), tal como o justifica o 

quadro 25. 

Gráfico 67 - Desempenho na Prova de Leitura de Palavras para a variável PA Coronal 
[+ant]+MA (segmentos transparentes) 

 

Uma vez que as consoantes em análise nesta sub-secção apenas mantêm relações 

transparentes com os respectivos grafemas (respectivamente [t, d], [n] e [l]), verifica-

se que a leitura de oclusivas coronais e de nasais coronais apresentam uma 

percentagem de sucesso de 17% e que o processo de leitura de líquidas coronais 

apresentam uma percentagem de sucesso de 18% (gráfico 67), tal como já verificado 

na análise homóloga relativa a todos segmentos (opacos e transparentes) na Prova de 

Leitura de Palavras. Com base nas percentagens apuradas, observa-se que, quando 

considerados apenas os segmentos com relações grafémicas transparentes, a amostra 

denota um desempenho a priori equivalente na conversão de segmentos coronais, 

independentemente do seu MA. 

Após tratamento inferencial da comparação acima descrita, (ver tabela 180, 

disponível em Apêndices_t.e.B), constata-se que não existem diferenças significativas 

inerentes ao processo de leitura dos referidos segmentos dado o p-valor apurado no 

teste ANOVA (p-valor = 0,150). Na análise por comparações múltiplas do teste 
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ANOVA confirma-se inferencialmente a ausência de diferenças significativas entre os 

resultados obtidos (ver tabela 181, disponível em Apêndices_t.e.B).  

 

Prossegue-se com a apresentação do gráfico 68 onde se ilustra a análise 

descritiva dos resultados apurados na Prova de Leitura de Pseudopalavras 

relativamente às variáveis em análise (cf. output estatístico original, tabela 182, 

disponível em Apêndices_t.e.B). Tal como na análise congénere, relativa à palavras, 

as fricativas coronais não são aqui contempladas dado nenhum desses segmentos 

apresentar relações grafémicas transparentes (para mais informações sobre as 

correspondências segmento-grafema, ver quadro 25). 

 
Gráfico 68 - Desempenho na Prova de Leitura de Pseudopalavras para a variável PA 
Coronal [+ant]+MA (segmentos transparentes) 

 
 

Quanto aos resultados apurados na Prova de Leitura de Pseudopalavras, 

patentes no gráfico 68, verifica-se que as coronais, nasais e oclusivas, registam um 

sucesso de 16% e que as líquidas coronais registam uma percentagem de 17%, 

apontando portanto para desempenhos, a priori, equivalentes quando considerados 

apenas os segmentos com relações grafémicas transparentes. 

A comparação inferencial dos resultados acima descritos, realizada através da 

aplicação do teste ANOVA, tendo em conta o factor Coronal+MA, regista um p-valor 
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de 0,139 valores (cf. tabela 183, disponível em Apêndices_t.e.B), confirmando-se 

portanto a ausência de diferenças significativas entre os desempenhos associados às 

variáveis em análise. O confronto por pares das porções que constituem Coronal+MA 

(com recurso ao teste ANOVA por comparações múltiplas) também não assinala 

diferenças significativas entre a leitura de coronais líquidas, oclusivas ou nasais, com 

relações grafémicas transparentes (cf. tabela 184, disponível em Apêndices_t.e.B). 

 

5.5.4. Resultados para a relação entre Dorsal e modo de articulação 

Leitura de segmentos com relações grafémicas opacas e transparentes 

Os resultados apurados na Prova de Leitura de Palavras relativamente aos 

segmentos dorsais e aos MA aos quais podem estar associados apresentam-se no 

gráfico 69, comparando entre segmentos dorsais oclusivos e segmentos dorsais 

líquidos ['golu] (convertida grafemicamente em <golo>); ['ʀatu] (transcrita como 

<rato>) (cf. output estatístico original, tabela 165, disponível em Apêndices_t.e.B). 

Gráfico 69 - Desempenho na Prova de Leitura de Palavras para a variável PA Dorsal+MA 
(segmentos opacos e segmentos transparentes) 

 

Os resultados indicam que a leitura de oclusivas dorsais apresenta uma 

percentagem de sucesso de 11%, contra 12 % para as líquidas. O teste t-student 

utilizado para análise inferencial regista um p-valor de 0,169 valores (ver na tabela 
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166, disponível em Apêndices_t.e.B), não sugerindo diferenças significativas entre as 

variáveis em análise. 

 

Os resultados congéneres para as pseudopalavras são apresentados no gráfico 70 

(cf. output estatístico original, tabela 167, disponível em Apêndices_t.e.B). 

Gráfico 70 - Desempenho na Prova de Leitura de Pseudopalavras para a variável PA 
Dorsal+MA (segmentos opacos e segmentos transparentes) 

 

Na Prova de Leitura de Pseudopalavras, a leitura das dorsais apresenta 10% de 

sucesso para as oclusivos e 11% para as líquidas. O teste t-Student não aponta para 

diferenças entre as variáveis em causa, uma vez que o p-valor apurado na tabela 168 

(disponível em Apêndices_t.e.B) regista 0,175 valores, sendo superior ao limite da 

significância (0,05). 

 

Leitura de segmentos com relações grafémicas transparentes 

Apesar de dedicada à análise das dorsais em associação aos diferentes MA que 

podem assumir no PE, nesta sub-secção, não se expõem os resultados e inferenciais 

relativos a segmentos com relações grafémicas biunívocas (transparentes) uma vez 

que todas as dorsais bem como todas as oclusivas presentes na periferia esquerda dos 

estímulos linguísticos testados (/ʀ/ e (/k, g/, respectivamente), mantêm relações 
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grafémicas opacas (para mais informações sobre as correspondências segmento-

grafema, ver quadro 25). Desta forma, o paradigma aqui considerado não é passível de 

ser analisado.  

 

5.6. Sumário dos resultados relativos ao ponto e ao modo de articulação na 

escrita e na leitura   

O  Quadro 28 apresenta, de forma resumida, os resultados apurados nas Provas 

B (de escrita e de leitura de palavras e de pseudopalavras), tendo em conta os aspectos 

considerados neste estudo, nomeadamente, as propriedades fonéticas e fonológicas 

relativas ao PA (Labial, Coronal e Dorsal), isoladamente, numa primeira fase, e em 

conjunto com as classes dos segmentos testados, numa segunda fase, bem como as 

possíveis relações de transparência e/ou de opacidade que esses segmentos podem 

manter com a escrita. Por cada aspecto fonológico considerado (PA e PA+MA), são 

primeiro apresentados os resultados de todos os segmentos, isto é, com relações 

grafémicas opacas e transparentes (multívocas) e, posteriormente, são apresentados os 

resultados dos segmentos com relações exclusivamente transparentes (biunívocas). A 

apresentação constante no quadro abaixo, relativa aos resultados decorrentes da 

análise correlacional, obedece a um código de cor, sendo que, (i) a cinza claro, 

constam as variáveis sem correlações estatísticas identificadas (nem positivas nem 

negativas, nem significativas nem muito significativas); (ii) a negrito com cor 

vermelha, constam as variáveis com correlações muito significativas negativas; (iii) a 

vermelho claro (não negrito), constam as variáveis com correlações significativas 

negativas (ou no limiar da significância); (iv) a negrito com cor verde, constam as 

variáveis com correlações muito significativas positivas; (v) a verde claro, (não 

negrito) constam as variáveis com correlações significativas positivas (ou no limiar da 
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significância). Quando as variáveis se encontram separadas pelo símbolo |, significa 

que os resultados da análise comparativa apontam para a ausência de significância das 

variáveis testadas (p-valor ≥ 0,06), enquanto o símbolo / traduz a presença de 

diferenças no limiar da significância (0,05 < p-valor < 0,06). A presença efectiva de 

diferenças significativas (p-valor ≤ 0,05) ou muito significativas (p-valor ≤ 0,01) entre 

as variáveis testadas é assinalada com o símbolo > a fim de caracterizar a tendência 

amostral identificada (hierarquia e padrão associados ao processamento das variáveis 

em estudo), proporcionada pelas diferenças significativas apuradas na análise 

estatística aqui desenvolvida.  

Quadro 28 – Filtro dos resultados correlacionais (efeito) e comparativos (tendência) mais 
significativos nas Provas B para o PA, isoladamente e na sua relação com o MA 

Relações grafémicas: 
 

Propriedade fonológica: 

TODAS  
(relações opacas e transparentes) 

TRANSP.  
(relações transparentes) 

PA Lab. / Cor. [±ant] / Dor. 
(isolados) Lab. > Cor. [+ant] | Dor. | Cor. [-ant] Lab. > Cor. [+ant] 

PA 
+ 

MA 

Lab_F / Lab_O / Lab_N  Lab_F > Lab_N | Lab_O Lab_F > Lab_N | Lab_O 

Cor+_F / Cor-_F / Cor+_O / 
Cor+_N / Cor+_L Cor+_L / Cor+_N | Cor+_O > Cor.±_F Cor+_L / Cor+_N | Cor+_O 

Dor._O / Dor._L  Dor._L | Dor._O NA 

 

A síntese dos resultados apurados em função das propriedades de PA e de esta 

propriedade associada ao MA dos segmentos-alvo do presente estudo, encontra-se 

ilustrada no quadro 28. Tal como verificado na análise do MA (realizada nas secções 

5.1 e 5.2, relativas às provas de escrita e de leitura, respectivamente, resumidas na 

secção 5.3), os sujeitos apresentam maioritariamente melhores resultados na leitura do 

que na escrita e melhores resultados com palavras do que com pseudopalavras. Este 

comportamento expressa-se tanto na análise dos segmentos com relações grafémicas 

multívocas como na análise dos segmentos com relações grafémicas biunívocas, quer 

nas provas de escrita como de leitura, pelo que se descrevem, de seguida, as 
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correlações e tendências globalmente identificadas nas Provas B (descritas nas secções 

5.4 e 5.5). 

Começando pela análise correlacional efectuada em função dos PA dos 

segmentos testados, constata-se que a maioria não actua nem favorável nem 

desfavoravelmente no sucesso da amostra nas Provas B (nem na leitura nem na 

escrita), nem mediante segmentos com relações grafémicas multívocas nem com 

relações grafémicas biunívocas, à excepção do constatado para Coronal [-ant]. Neste 

caso, regista-se a ocorrência de um p-valor significativo na análise efectuada às 

coronais com relações grafémicas multívocas, apontando para uma forte correlação 

negativa (r = -0,750) entre esta variável e o desempenho da amostra na leitura e na 

escrita. Em termos comparativos, e considerando as análises descritiva e inferencial 

realizadas, verifica-se que, globalmente, as labiais assinalam diferenças significativas 

quando comparadas com as coronais e como as dorsais, em todas as tarefas das Provas 

B.  

Quando a análise distingue os diferentes MA aos quais cada PA se pode 

associar, os resultados observados revelam-se interessantes. Com efeito, na análise 

correlacional efectuada às classes associadas ao Labial, os resultados apurados 

apontam para uma correlação muito significativa e moderadamente positiva das 

fricativas labiais, passando para o comportamento oposto quando observadas as 

fricativas coronais. As oclusivas apresentam resultados constantes, em todas as Provas 

B e em todos os contextos grafémicos, destacando-se sempre pelas suas correlações  

significativamente negativas (fortemente e, por vezes até, muito fortemente negativas). 

As líquidas coronais surgem com uma correlação positiva muito ligeira, as líquidas 

dorsais registam uma correlação igualmente muito ligeira, mas no limiar da 

significância positiva (em todas as Provas B). As nasais nunca assinalam qualquer 
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correlação entre as propriedades fonológicas que transportam e o desempenho 

amostral observado. Por outras palavras, as fricativas labiais promovem 

moderadamente o sucesso da amostra nas Provas B, enquanto as fricativas coronais o 

desfavorecem moderadamente; as líquidas coronais favorecem-no muito ligeiramente, 

sendo que as líquidas dorsais registam uma correlação positiva, igualmente muito 

ligeira por se situar no limiar da significância estatística; as oclusivas labiais e 

coronais despromovem-no fortemente e as oclusivas dorsais despromovem-no muito 

fortemente; as nasais, labiais e coronais, não interferem positiva nem negativamente 

no desempenho dos sujeitos testados. Na análise comparativa dos PA isolados (Labial, 

Coronal [±ant] e Dorsal), descritiva e inferencial, apenas se observam diferenças 

muito significativas entre a variável Labial e os restantes PA (Coronal [±ant] e 

Dorsal), quando considerados os segmentos com relações grafémicas opacas. Quando 

realizada uma observação dos resultados considerando cada PA em função da classe 

natural (MA) a que pode estar associado, verifica-se que em todas as Provas B e 

independentemente da relação grafémica em apreciação (opacas e transparentes versus 

transparentes), as fricativas labiais diferem muito significativamente das nasais e das 

oclusivas, ambas labiais, enquanto estas não diferem entre si. Na análise dos 

segmentos com todas as relações grafémicas (opacas e transparentes), as líquidas 

coronais quase não diferem das coronais nasais nem das coronais oclusivas (p-valores 

apurados no limiar da significância) mas diferem muito significativamente das 

coronais fricativas; as coronais nasais não diferem das coronais oclusivas mas, à 

semelhança das coronais líquidas, também diferem muito significativamente das 

coronais fricativas, tal como registado para a compração entre estas e as coronais 

oclusivas. Na análise congénere, realizada aos segmentos com relações grafémicas 

transparentes, a mesma tendência é registada, à excepção das diferenças encontradas 
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entre as restantes classes de coronais e as fricativas coronais, uma vez que estas não 

apresentam conversões grafémicas transparentes, tendo sido, por isso, excluídas desta 

análise. Pelo mesmo motivo, a exclusão desta classe é realizada na análise do grupo de 

segmentos com relações transparentes em relação aos únicos elementos que integram a 

variável Dorsal+MA; os resultados apurados para esse par (‘líquidas dorsais’ versus 

‘oclusivas dorsais’), relativamente aos segmentos com todas as relações grafémicas 

(opacas e transparentes), também não apresentam diferenças significativas.  

Ao longo da análise efectuada nas secções anteriores, são as nasais (labiais e 

coronais) que apresentam constantemente o desvio-padrão mais elevado, por oposição 

às fricativas labiais (com relações grafémicas transparentes), que registam o desvio-

padrão mais baixo, traduzindo, respectivamente, uma maior e menor inconsistência 

quanto às respostas fornecidas pelos sujeitos. Curiosamente, as fricativas não 

apresentam resultados homogéneos e, em determinados contextos de análise, registam 

os desvios-padrão mais elevados, nomeadamente quando associadas a Coronal [±ant] 

(com relações grafémicas opacas).  

 

Em suma, da análise correlacional realizada acerca de todos os segmentos (com 

relações grafémicas opacas e transparentes): (i) às labiais, subjaz uma correlação 

muito significativa e moderamente positiva das labiais fricativas mas fortemente 

negativa e muito significativa das labiais oclusivas, em todas as tarefas das Provas B; 

(ii) às coronais, subjaz uma correlação positiva e muito ligeira quando associadas às 

líquidas e uma correlação significativa e fortemente negativa quando associadas às 

fricativas e às oclusivas; (iii) às dorsais, subjaz apenas uma correlação muito 

significativa e muito fortemente negativa quando associadas às oclusivas, também 
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com relações grafémicas multívocas. Além destas, não se registam mais associações 

decorrentes da análise correlacional efectuada aos restantes resultados, nos restantes 

contextos.  

Com base na análise comparativa dos resultados apurados (análise descritiva e 

inferencial), tendo em conta todos os segmentos em estudo (com relações grafémicas 

opacas e transparentes versus transparentes), anula-se a possibilidade de identificação 

de um padrão tendencial decorrente exclusivamente de um efeito de PA. Contudo, na 

análise comparativa dos resultados em função da relação entre PA e MA, verifica-se 

que, mediante segmentos com o mesmo PA e com relações grafémicas biunívocas, as 

fricativas favorecem e as oclusivas desfavorecem o sucesso amostral nas Provas B. 

Mediante segmentos com o mesmo PA e com relações grafémicas multívocas, as 

fricativas e as oclusivas apresentam comportamentos similares, desfavoráveis ao 

desempenho dos sujeitos, identificando-se, assim, um padrão tendencial relativo ao 

papel de PA quando associado a determinados MA (efeito PA+MA) e quando 

associado a determinadas condições ortográficas (efeito da ortografia). Além dos 

dados descritos acima, não se registam mais tendências decorrentes da análise 

comparativa efectuada aos restantes resultados, nos restantes contextos. 
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CAPÍTULO 6 – Prova de Consciência Segmental (Prova do Intruso) 

Neste capítulo, descrevem-se as respostas dos sujeitos testados face às variáveis 

dependentes definidas no estudo experimental (papel do MA, do PA e do vozeamento 

dos segmentos testados na tarefa de detecção do intruso aplicada no presente estudo, 

Prova do Intruso, descrita na secção 4.3.5). A questão de investigação é aqui 

retomada: 

De que modo as propriedades segmentais interferem na emergência da consciência 

segmental? 

Considerando a questão acima colocada e sabendo que as propriedades do MA, 

do PA, e do MA na sua relação com o PA e/ou com o vozeamento, interferem no 

processamento segmental, levanta-se a seguinte hipótese127: 

A consciência dos segmentos consonânticos difere significativamente em função das 

suas propriedades de MA e/ou de PA e/ou de vozeamento. 

Desta forma, o principal objectivo do presente estudo é o de verificar o papel das 

propriedades segmentais (MA, PA e vozeamento) no desempenho da tarefa de CS aqui 

aplicada – Prova do Intruso. Para tal, definem-se os seguintes objectivos específicos:  

(i) a partir dos desempenhos apurados, verificar o efeito das propriedades 

segmentais e identificar um possível padrão de emergência dessas propriedades em 

grupos de crianças com baixo conhecimento ortográfico, desconsiderando numa 

primeira fase e considerando, numa segunda fase, um possível efeito inerente à 

estrutura interna da tarefa utilizada neste trabalho (Prova do Intruso); 

                                                
127 Para mais detalhes sobre as hipóteses associadas às questões de investigação colocadas, 
consulte-se a secção 4.1. 
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(ii) comparar o padrão identificado em (i) com as informações disponíveis na 

literatura quanto ao padrão de emergência do MA, do PA e do vozeamento, 

identificado na área do desenvolvimento segmental (produção e percepção), da CS e 

da leitura/escrita. 

 

Apresentam-se, inicialmente, os resultados obtidos na Prova do Intruso 

considerando apenas as propriedades fonológicas estudadas isoladamente. Numa 

segunda fase, considerar-se-á a interacção entre MA, PA e vozeamento dos três 

estímulos linguísticos em competição em cada série da prova (segmento intruso vs 

segmentos em competição), assumindo assim um efeito inerente à estrutura interna da 

tarefa128. Em suma, o presente capítulo obedecerá ao seguinte esquema: (i) descrição 

dos resultados relativos ao MA e ao vozeamento do segmento-intruso na Prova do 

Intruso (secção 6.1) e ao MA e ao vozeamento dos segmentos em competição em cada 

série da prova (secção 6.2), encerrando com algumas considerações relativas ao MA 

(secção 6.3); (ii) descrição dos resultados relativos ao PA isolado e ao PA na sua 

relação com o MA (PA+MA) do segmento-intruso na Prova do Intruso (secção 6.4), 

ao PA isolado e ao PA na sua relação com o MA (PA+MA) dos segmentos em 

competição em cada série da prova (secção 6.5), encerrando com algumas 

considerações relativas ao MA (secção 6.6). 

Em qualquer uma das sub-secções relativa à análise das respostas agrupadas em 

função da variável segmentos em competição (segmentos intrusos versus segmentos 

                                                
128 O sucesso decorrente da detecção de segmentos-intrusos pode ser analisado isoladamente 
ou tendo em conta a competição subjacente ao formato das séries que integram a Prova do 
Intruso, efeito ao qual o presente estudo se refere como efeito inerente à estrutura interna da 
tarefa. Para uma descrição mais detalhada da Prova do Intruso, cf. sub-secção 4.3.5 (capítulo 
4).  
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concorrentes, os resultados são apresentados em dois blocos. O primeiro bloco é 

sempre relativo aos resultados qualitativos, isto é, nominais (certo versus errado), dos 

segmentos que representam o par em competição na série testada (‘análise do sucesso 

dos segmentos em competição’), enquanto o segundo bloco se dedica à apresentação 

dos resultados quantitativos, ou seja, do TR (tempo de reacção)129 despendido na 

detecção do segmento, não deixando de considerar o par de segmentos em 

competição, em cada série testada (‘análise do TR dos segmentos em competição’).  

 

Antes de iniciar a análise comparativa entre cada condição de MA em estudo, 

procede-se à verificação da correlação entre a capacidade de os sujeitos detectarem 

segmentos consonânticos em cada uma das séries presentes na Prova do Intruso e as 

propriedades fonológicas que caracterizam os segmentos testados em termos do seu 

MA, isto é, em função da classe natural a que pertencem (tabela 185) e dos traços 

[±cont], [±soan] e [±voz] que apresentam (tabela 186), recorrendo, para tal, ao 

coeficiente de correlação de Pearson.  

Tabela 185 – Coeficiente da correlação de Pearson entre as variáveis desempenho na CS 
(Prova do Intruso) e desempenho na detecção de segmentos-intrusos agrupado pelas suas 
propriedades de MA (por classes naturais) 

 Intru.Iso_total Intru.Iso_F Intru.Iso_O Intru.Iso_N Intru.Iso_ L 

Intru. Iso 
_ total  

P.Cf
. 

1,000 ,804* -,845* ,191* ,173* 

 Sig. . ,001 ,001 ,099 ,043 

 N 48 48 48 48 48 

 

 

                                                
129 Para mais informações sobre os TR, cf. secção 2.5. 
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Os resultados da tabela 185 mostram que existe uma correlação muito 

significativa (p-valor = 0,001) negativa forte (r = -0,845) entre as variáveis 

desempenho global na detecção de segmentos intrusos (Prova do Intruso) e 

desempenho nessas provas mediante a ocorrência de segmentos oclusivos. Em 

oposição a esta associação negativa, as fricativas surgem com uma correlação muito 

significativa (p-valor = 0,001) positiva forte (r = 0,804) e as líquidas com uma 

correlação positiva  (p-valor = 0,043) muito ligeira (r = 0,130). As nasais apontam 

para a ausência de correlações entre as suas condições fonológicas e o desempenho 

geral da amostra na Prova do Intruso, ao apresentar um p-valor superior a 0,05. Estes 

resultados demonstram que os sujeitos manifestam mais dificuldade mediante 

estímulos com propriedades fonológicas que caracterizam a classe das oclusivas e 

mais facilidade mediante fricativas. 

 

A tabela 186 testa o grau de correlação entre o desempenho da amostra na Prova 

do Intruso e as propriedades fonológicas dos segmentos testados, agrupados em 

função dos valores de traços para [±cont], [±soan] e [±voz]130.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
130 Para mais informações sobre os traços considerados na análise relativa ao MA, vide secção 
4.2.1 do capítulo 4 e notas 79 e 80 (ibidem). 
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Tabela 186 – Coeficiente da correlação de Pearson entre as variáveis desempenho na CS 
(Prova do Intruso) e desempenho na detecção de segmentos-intrusos agrupado pelas suas  

 Intru.
Iso_ 
total 

Intru. 
Iso_ 

[+cont] 

Intru. 
Iso_  

[-cont] 

Intru. 
Iso_ 

[+soan] 

Intru. 
Iso_  

[-soan] 

Intru. 
Iso_  

[+soan; 
-cont] 

Intru. 
Iso_  

[-soan; 
-cont] 

Intru. 
Iso_ 

[+voz] 

Intru. 
Iso_  

[-voz] 

Intru. 
Iso_ 
total  

P.Cf. 1,000 ,388* -,318* ,040* -,041* ,191* -,845* ,082* ,055* 

 Sig. . ,021 ,031 ,203 ,235 ,099 ,001 ,242 ,232 

 N 48 48 48 48 48 48 48 48 48 

 

O cálculo do coeficiente de correlação de Pearson mostra que nenhuma das 

condições testadas (traços [±cont], [±soan] e [±voz], considerados isoladamente, os 

dois primeiros, e em coocorrência, [±cont; ±soan], [±soan; ±voz] e [-soan; ±voz]) 

apresenta valores correlacionais significativos, à excepção do traço [±cont] e do traço 

[-soan] associado ao traço [-cont] (na variável segmentos [±soan] que sejam 

simultaneamente [-cont]). Relativamente à análise do traço [±soan], os cálculos 

correlacionais exploram, numa primeira fase, todos os segmentos [+soan] e [-soan] e, 

numa segunda fase, apenas os segmentos [-cont] (oclusivas por serem [-soan], e 

nasais, por serem [+soan]), a fim de se verificar, o grau de correlação entre o 

desempenho na Prova do Intruso e o efeito do traço [±soan] em segmentos que se 

opõem exclusivamente nesta propriedade. Assim, verifica-se uma correlação muito 

significativa dos segmentos [-soan] e [-cont] (p-valor = 0,001), com uma tendência 

negativa forte (r = -0,845, repetindo-se o valor já observado na tabela 185 

relativamente às oclusivas). Além deste comportamento específico desta classe, 

também se registam correlações significativas do traço [±cont], tal como atrás 

referido. Assim, verifica-se uma correlação negativa ligeira do traço [-cont] (p-valor = 

0,031, r = -0,318) e uma correlação positiva ligeira do traço [+cont] (p-valor = 0,021, 

r = -0,388). Esta tendência menos significativa do traço [±cont], comparativamente 
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aos efeitos registados em algumas classes (cf. tabela 185), evidencia um 

balanceamento entre a ausência de correlação nas nasais e a presença de correlação 

nas oclusivas, já que ambas são [-cont], e um balanceamento entre a correlação muito 

ligeira regitada nas líquidas e a presença de correlação registada nas fricativas, já que 

ambas são [+cont]. Em suma, verifica-se um melhor desempenho do traço [+cont] e 

um pior desempenho do traço [-cont], principalmente se os segmentos que comportam 

este último traço apresentarem, simultaneamente, o traço [-soan] (ou seja, oclusivas).  

 

Seguidamente, ainda recorrendo ao coeficiente de correlação de Pearson, 

procede-se à verificação da associação entre a capacidade de os sujeitos detectarem 

segmentos intrusos na Prova do Intruso e as propriedades fonológicas que 

caracterizam os segmentos testados em termos do seu PA, considerado isoladamente 

(tabela 187) e em função das diferentes classes naturais a que este pode estar 

associado (PA+MA) (tabela 188). 

Tabela 187 – Coeficiente da correlação de Pearson entre as variáveis desempenho na CS 
(Prova do Intruso) e desempenho na detecção de segmentos-intrusos agrupado pelas suas 
propriedades de PA 

 Intru.Iso_ 
total 

Intru.Iso_ 
Lab 

Intru.Iso_ 
Cor [+ant] 

Intru.Iso_ 
Cor [-ant] 

Intru.Iso_ 
Dor 

Intru.Iso_total  P.Cf. 1,000 ,322* ,399* ,790* ,271* 

 Sig. . ,205 ,203 ,009 ,245 

 N 48 48 48 48 48 

 

Na tabela 187, verifica-se que, à excepção da forte correlação positiva (r = -

0,790), muito significativa (p-valor = 0,009), associada a Coronal [-ant], não existem 

mais correlações entre o desempenho geral da amostra e as propriedades segmentais 

de PA em análise (restantes p-valores > 0,05 valores). Estes resultados mostram que 
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não existe uma relação linear entre Labial, Coronal [+ant] ou Dorsal e o sucesso dos 

sujeitos. Contudo, tal constatação não exclui a possibilidade de existir uma relação não 

linear ou multinear (Maroco, 2003; Gageiro & Pestana, 2005), justificando, assim, a 

análise comparativa com vista ao apuramento de um possível padrão tendencial 

amostral. 

Segue-se a tabela 188 que, tal como referido, propõe uma análise mais detalhada 

do PA, em função das diferentes classes naturais a que este pode estar associado 

(PA+MA). 

Tabela 188 – Coeficiente da correlação de Pearson entre as variáveis desempenho na CS 
(Prova do Intruso) e desempenho na detecção de segmentos-intrusos agrupado pelas suas 
propriedades de PA+MA 

 Intru.
Iso_ 
total 

Intru. 
Iso_ 
Lab._ 
F 

Intru. 
Iso_ 
Lab._
O 

Intru. 
Iso_ 
Lab._
N 

Intru. 
Iso_ 
Cor+_
F 

Intru. 
Iso_ 
Cor-
_F 

Intru. 
Iso_ 
Cor+_
O 

Intru. 
Iso_ 
Cor+_
N 

Intru. 
Iso_ 

Cor+_
L 

Intru. 
Iso_ 
Dor 
_O 

Intru. 
Iso_ 

Dor._
L 

Intru.
Iso_ 
total 

P.Cf. 1,000 ,808* -,794* ,161* ,800* ,890* -,796* ,221* ,170* -,807* ,176
* 

 Sig. . ,001 ,007 ,139 ,005 ,001 ,009 ,168 041 ,004 ,045 

 N 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 

 

A tabela 188 sugere uma correlação muito significativa negativa forte das 

oclusivas com qualquer PA (p-valor = 0,007 e r = -0,794 para Labial; p-valor = 0,009 

e r = -0,796 para Coronal [+ant]; p-valor = 0,004 e r = -0,807 para Dorsal), por 

oposição a uma correlação muito significativa positiva forte das fricativas com 

qualquer PA (p-valor = 0,001 e r = -0,808 para Labial, r = -0,890 para Coronal [-ant]; 

p-valor = 0,005 e r = -0,800 para Coronal [+ant]). Os PA associados às líquidas 

apontam para uma correlação significativa positiva muito ligeira, tanto para Coronal 

[+ant] (p-valor = 0,041 e r = -0,170) como para Dorsal (p-valor = 0,045 e r = -0,176), 

enquanto as nasais, Labial ou Coronal [+ant], não mantêm qualquer correlação com o 
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desempenho geral da amostra na Prova do Intruso (p-valor = 0,0139 e r = 0,161 para 

as labiais; p-valor = 0,168 e r = 0,221 para as coronais). Esta análise mostra que as 

oclusivas labiais, coronais e dorsais despromovem muito o sucesso dos sujeitos, 

enquanto as fricativas labiais e as coronais o promovem fortemente.  

 

6.1. Análise do modo de articulação e do vozeamento dos segmentos-intrusos   

Nesta secção, são descritos os dados das tabelas e dos gráficos relativos ao 

desempenho em função do MA do segmento na Prova do Intruso e são apresentados 

os níveis de significância apurados, obedecendo sistematicamente à seguinte estrutura: 

(i) descrição dos resultados relativos ao MA (sub-secção 6.1.1); (ii) descrição dos 

resultados relativos ao traço [±cont] (sub-secção 6.1.2) e (iii) descrição dos resultados 

relativos ao traço [±soan] e  [±voz] (sub-secção 6.1.3). 

 

6.1.1. Resultados por classes naturais do modo de articulação131 

O gráfico 71 apresenta os resultados apurados na Prova do Intruso 

relativamente à capacidade de os sujeitos detectarem segmentos analisados em função 

das propriedades de MA (oclusivas, nasais, fricativas e líquidas). A análise 

proporciona a comparação entre as referidas classes, a fim de se identificar uma 

possível tendência subjacente ao efeito de MA aquando da realização da presente 

tarefa de CS (cf. output estatístico original, tabela 189, disponível em Apêndices_t.e.I). 

                                                
131 Para mais informações sobre as classes consideradas na análise relativa ao MA, vide secção 
4.2.1 do capítulo 4 e nota 112 da secção 4.5.2 do capítulo 4. 
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Assim, segmentos-intrusos oclusivos como em ['datɐ], integrada numa série [nnd]132, 

são comparados com segmentos posicionados na periferia esquerda, nomeadamente, 

nasais, como em ['nɔtɐ], integrada numa série [bbn], fricativos, como em ['zoRu], 

integrada numa série [ggʒ], líquidos, como em ['latɐ], integrada numa série [nnl], e 

assim sucessivamente, até completar todas as combinatórias possíveis. 

Gráfico 71 - Desempenho na Prova do Intruso para a variável MA 

 
 

A leitura do gráfico 71 permite verificar que a detecção de segmentos-intrusos 

fricativos apresenta uma percentagem de sucesso de 48%; seguem-se os segmentos 

líquidos, com 29%, e os segmentos oclusivos, com 24%. Com base na leitura da tabela 

189 (disponível em Apêndices_t.e.I), as nasais registam o desvio-padrão mais elevado, 

comparativamente aos registados para as outras classes, sugerindo133 uma maior 

inconsistência nas respostas fornecidas pelos sujeitos (desvio-padrão de ,23755 para 

as nasais, contra um mínimo e um máximo de ,12638 e de ,14880 para as outras 

classes). Observa-se, portanto, mais facilidade na execução da tarefa com fricativas do 

                                                
132 Tal como referido na secção 4.5.2, desse ponto em diante, as séries integradas na Prova do 
Intruso passam a ser referidas em função da sequência de segmentos nelas testados. Assim, a 
referência a uma série como vela-vala-bala é abreviada para [vvb]. 
133 Na fase da análise descritiva dos resultados (por oposição à inferencial), são 
frequentemente usadas as expressões a priori, aparentemente, apontar, parecer, sugerir, e 
outras similares, por sugerirem a natureza ainda meramente empírica das conclusões tiradas. 
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que na identificação de segmentos pertencentes às restantes classes segmentais. De 

acordo com o teste ANOVA, o p-valor registado na tabela 190 (disponível em 

Apêndices_t.e.I) é inferior a 0,05 valores (p-valor = 0,041), o que traduz a existência 

de diferenças significativas entre as, ou algumas das, classes segmentais em 

observação. Ainda através da aplicação do teste ANOVA, são comparados os 

resultados obtidos entre pares de classes do MA (a título ilustrativo, entre fricativas e 

oclusivas [ggʒ] e [nnd] ou entre fricativas e nasais [ggʒ] e [bbn]). A tabela 191 

(disponível em Apêndices_t.e.I) mostra que não existem diferenças significativas entre 

as oclusivas e as nasais (p-valor ≥ 0,05), que existem diferenças significativas entre as 

líquidas e as nasais, entre as líquidas e as oclusivas, entre as fricativas e as líquidas e 

entre as fricativas e as nasais (p-valor ≤ 0,05); é registada uma diferença muito 

significativa entre as fricativas e as oclusivas (p-valor ≤ 0,01) (cf. percentagens no 

gráfico 71 e valores de significância na tabela 191, disponível em Apêndices_t.e.B). 

Na análise descritiva e inferencial efectuada ao processo de detecção de 

segmentos-intrusos, independentemente dos segmentos com os quais competem na 

série, verificam-se diferenças significativas entre quase todas as classes segmentais 

(MA) representadas na periferia esquerda das palavras testadas, à excepção do par 

oclusivas-nasais, por oposição ao par que regista as diferenças mais significativas, o 

par oclusivas-fricativas.  

 

6.1.2. Resultados para [±cont] 

O gráfico 72 apresenta a análise descritiva dos resultados da Prova do Intruso 

relativamente ao traço [±cont]: os intrusos (filha, por exemplo) integrados em séries 

como [ppf], são comparados aos intrusos (pilha, por exemplo), em séries do tipo [ffp], 
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a fim de se verificar o efeito do traço [±cont], (cf. output estatístico original, tabela 

192, disponível em Apêndices_t.e.I). 

Gráfico 72 - Desempenho na Prova do Intruso para a variável [±cont] 

 
 

Os segmentos com traço [+cont] apresentam uma percentagem de sucesso mais 

elevada (43%), comparativamente aos [-cont] (27%). Observa-se, portanto, mais 

facilidade na detecção de intrusos [+cont] do que na do [-cont]. Pela aplicação do teste 

t-Student, o p-valor regista uma diferença muito significativa entre a detecção de 

intrusos [+cont] versus [-cont] (p-valor = 0,007) (cf. tabela 193, disponível em 

Apêndices_t.e.I). 

 

6.1.3. Resultados para [±soan] e para [±voz] 

O gráfico 73 apresenta a análise descritiva dos resultados apurados na Prova do 

Intruso relativamente ao traço [±soan] (cf. output estatístico original, tabela 194, 

disponível em Apêndices_t.e.I), comparando segmentos [+soan], como em ['lupɐ], 

integrada numa série [ʃʃl], com segmentos [-soan], como em ['ʃuvɐ], integrada numa 

série [llʃ]. 
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Gráfico 73 - Desempenho na Prova do Intruso para a variável [±soan] 

 
 

Identifica-se um grau de dificuldade equivalente entre a detecção de intrusos [-

soan] e a detecção de intrusos [+soan] (respectivamente, 36% e 33% de sucesso). A 

comparação estatística inferencial (ver tabela 195, disponível em Apêndices_t.e.I), 

mostra que não existem diferenças significativas entre estes valores,  já que o p-valor 

apurado entre estas duas variáveis é de 0,544. 

Na comparação entre segmentos [-soan] e [+soan] que sejam simultaneamente [-

cont], ou seja, oclusivas versus nasais, efectuada no gráfico 71 (decorrente da tabela 

189) e na tabela 191, a ausência de diferenças significativas é igualmente observada, 

(cf. 24% de sucesso para as oclusivas ([-soan]) e 29% para as nasais ([+soan])). 

Na análise descritiva e inferencial efectuada ao intruso, independentemente dos 

segmentos com os quais compete na série, não se verificam diferenças significativas 

entre os intrusos [+soan] e os [-soan], quer quando analisados todos os intrusos 

[+soan] por oposição aos [-soan], que quando analisados apenas os intrusos [-soan] ou 

os [+soan] que sejam, simultaneamente, [-cont] (oclusivas versus nasais). 

 

A análise descritiva dos resultados relativa ao traço [±voz] é ilustrada no gráfico 

74 (cf. output estatístico original, tabela 196, disponível em Apêndices_t.e.I). 

Segmentos [+voz], como em ['lupɐ], integrada numa série [ʃʃl], são comparados a 
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segmentos [-voz], como em ['ʃuvɐ], integrada numa série [llʃ]. A fim de se verificar 

um possível efeito desta propriedade independentemente dos segmentos em 

competição em cada série. 

Gráfico 74 - Desempenho na Prova do Intruso para o contraste [±voz]  

 
 

Um desempenho equivalente dos sujeitos é identificado face a intrusos [+voz] 

ou [-voz] (34% e 36%, respectivamente). A tabela 197 (disponível em Apêndices_t.e.I) 

regista um p-valor de 0,635, não existindo diferenças significativas entre estes valores. 

Prossegue-se, com a observação deste traço nas fricativas e nas oclusivas (ver 

gráficos 75 abaixo e outputs estatísticos originais, tabelas 198 e 199, disponíveis em 

Apêndices_t.e.B).  

Gráficos 75 - Desempenho na Prova do Intruso para o contraste [±voz] nos segmentos          
[-soan]  
75.a. 75.b. 
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Os resultados apurados tanto na análise comparativa descritiva (gráficos 75, 

tabelas 198 e 200, disponíveis em Apêndices_t.e.I) como na inferencial (teste t-

Student; tabelas 199 e 201, disponíveis em Apêndices_t.e.I) mostram que, apesar de 

uma maior distância entre as percentagens apuradas nas fricativas (46% e 49%, 

respectivamente, para [+voz] e [-voz]) do que nas oclusivas (24% e 23% para [+voz] e 

[-voz], respectivamente), não existem diferenças significativas entre as variáveis: as 

fricativas [+voz] e [-voz] apresentam um p-valor de 0,305 e as oclusivas [+voz] e [-

voz], um p-valor de 0,571.  

 

6.2. Análise do modo de articulação e do vozeamento dos segmentos em 

competição   

Nesta secção, são apresentados e descritos os dados relativos ao desempenho dos 

sujeitos face ao MA dos segmentos dos três estímulos linguísticos em competição em 

cada série da prova (segmento intruso versus segmentos em competição; efeito 

designado neste estudo como efeito inerente à estrutura interna da tarefa), 

obedecendo à seguinte estrutura: (i) descrição dos resultados relativos ao MA (secção 

6.2.1); (ii) descrição dos resultados relativos ao traço [±cont]  (secção 6.2.2); (iii) 

descrição dos resultados relativos aos traços [±soan] e [±voz] (secção 6.2.3). O 

primeiro bloco de dados é relativo aos resultados qualitativos nominais (certo versus 

errado), dos segmentos que representam o par em competição na série testada 

(‘análise do sucesso dos segmentos em competição’), enquanto o segundo bloco se 

dedica à apresentação dos resultados quantitativos, ou seja, do TR despendido na 

detecção do segmento, considerando o par de segmentos em competição, em cada 

série testada (‘análise do TR dos segmentos em competição’).  
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6.2.1. Resultados por classes naturais do modo de articulação 

Para a análise descritiva dos resultados apurados de acordo com as propriedades 

de MA dos segmentos testados (classes naturais: O/N/F/L]134), é realizada uma 

comparação entre as séries agrupadas em função das propriedades apresentadas pelos 

segmentos nelas em competição. Para identificação de um possível padrão associado à 

detecção de segmentos-intrusos oclusivos integrados em séries com diferentes 

formatos de MA, são comparados os resultados obtidos por esses segmentos quando 

integrados em séries com formato [O/N] por oposição a séries com formato [O/F] e 

com formato [O/L], e assim sucessivamente. Esta operação é efectuada 

sistematicamente para todas as variáveis de MA em análise nesta secção, até 

completar todas as possíveis combinatórias. A organização adoptada para a descrição 

destes resultados é desenvolvida em função da classe natural dos segmentos-intrusos 

em análise, começando pelas oclusivas, passando para as nasais, para fricativas e para 

as líquidas, alternando entre a análise do sucesso e a análise do TR. 

 

Análise do sucesso dos segmentos em competição 

O gráfico 76 apresenta os resultados relativos aos intrusos oclusivos em séries 

com formato [O/N], por oposição a séries com formato [O/F] e com formato [O/L], 

até completar todas as combinatórias. A título de exemplo, o sucesso obtido em séries 

do tipo [dnn] (com formato [O/N]) é comparado ao sucesso obtido em séries do tipo 

                                                
134 Tal como referido na secção 4.5.2, nota 113, desse ponto em diante e à semelhança da 
abreviatura explicitada para identificação de determinadas séries ([ppf] para a série palha-
pilha-filha), o mesmo código é adoptado para referências a determinados grupos de séries que 
reúnam as mesmas propriedades em análise. Por outras palavras, as séries representativas de 
segmento oclusivo em competição com segmentos fricativos passam a ser mencionadas como 
em [O/F], as séries representativas de segmento [+cont] em competição com segmentos [-
cont] passam a ser mencionadas como em [+cont/-cont] e assim sucessivamente. 



 

 300 

[tss] e [dll] (com formato [O/F] e [O/L], respectivamente) (ver output estatístico 

original, tabela 202, disponível em Apêndices_t.e.I). 

Gráfico 76 - Desempenho na Prova do Intruso para a variável MA em competição: [O/N], 
[O/F] e [O/L]  

 

A detecção de intrusos oclusivos em séries com formato [O/N] apresenta um 

sucesso de 20%; em séries com formato [O/F] e [O/L], o sucesso sobe para 26% e 

25%, respectivamente. Estes resultados sugerem mais facilidade na detecção de 

segmentos oclusivos quando se encontram a competir com fricativas ou com líquidas 

do que quando se encontram a competir com nasais. O nível de significância do 

ANOVA aponta um p-valor no limiar da significância (p-valor = 0,034, tabela 203, 

disponível em Apêndices_t.e.I) mas a comparação múltipla (ANOVA) não confirma a 

presença de diferenças significativas entre as vriáveis acima descritas, já que, para a 

comparação entre as séries [O/N] versus [O/F], o p-valor é de 0,078, para as séries 

[O/N] e [O/L], o p-valor é de 0,108 e, para as séries [O/F] e [O/L], o p-valor é de 

0,402, todos superiores a 0,05 valores (cf. tabela 204, disponível em Apêndices_t.e.I).  
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No gráfico 77 (ver output estatístico original, tabela 202, disponível em 

Apêndices_t.e.I), expõe-se a análise descritiva de nasais quando integrados em séries 

de tipo [N/O], [N/F] ou [N/L].  

Gráfico 77 - Desempenho na Prova do Intruso para a variável MA em competição: [N/O], 
[N/F] e [N/L] 

 

As nasais apresentam melhores resultados quando as fricativas constituem os 

seus concorrentes na série (36%), seguindo-se as nasais em competição com a líquidas 

(31%) e, por fim, as nasais em competição com as oclusivas (22%). Quando realizada 

a comparação múltipla destes resultados, não se constatam diferenças significativas 

entre as percentagens apuradas, na medida em que nenhum dos p-valores no teste 

ANOVA (comparações múltiplas) é inferior a 0,05 valores (cf. tabela 204, disponível 

em Apêndices_t.e.I). 

 

Apresentam-se, de seguida, os resultados relativos aos intrusos fricativos, 

ilustrados no gráfico 78 (ver output estatístico original, tabela 202, disponível em 

Apêndices_t.e.I), sendo comparado o sucesso desses segmentos quando integrados em 

séries com formatos [F/O], [F/L] ou [F/N].  
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Gráfico 78 - Desempenho na Prova do Intruso para a variável MA em competição: [F/O], 
[F/L] e [F/N] 

 

O gráfico 78 mostra que é mais fácil identificar um intruso fricativo quando os 

segmentos concorrentes na série são líquidas (75%) do que quando são nasais (39%) 

ou oclusivas (29%). Os resultados  do teste ANOVA (tabela 204, disponível em 

Apêndices_t.e.I), corroboram-se as observações decorrentes da leitura do gráfico 78, 

dado o p-valor para as séries [F/L] versus [F/N] corresponder a 0,009 valores e o p-

valor apurado para as séries com formato [F/L] versus [F/O] corresponder a 0,003 

valores, indicando  diferenças muito significativas. Por oposição, não se constatam 

diferenças entre as séries [F/N] e [F/O], já que o p-valor registado é superior a 0,05 

valores.  

 

O gráfico 79 (ver output estatístico original, tabela 202, disponível em 

Apêndices_t.e.I) expõe os resultados para os intrusos líquidos quando integrados em 

séries com diferentes formatos ([L/O], [L/L] ou [L/N]). 
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Gráfico 79 - Desempenho na Prova do Intruso para a variável MA em competição: [L/O], 
[L/N] e [L/F] 

 

Os registos no gráfico 79 indicam que, mediante segmentos concorrentes 

oclusivos (25%) ou nasais (30%), a amostra demonstra mais dificuldades na detecção 

segmentos-intrusos líquidos do que mediante segmentos concorrentes fricativos 

(42%). Após aplicação do teste ANOVA, a comparação entre as séries [L/O] e [L/N] 

não assinala diferenças; contudo, registam-se diferenças significativas entre as séries 

[L/F] e [L/N] e diferenças muito significativas entre as séries [L/F] e [L/O] (cf. p-

valores apurados na tabela 204, disponível em Apêndices_t.e.I: 0,010 e 0,014, 

respectivamente).  

 

Em suma, na análise efectuada, verifica-se: a ausência de diferenças 

significativas na detecção de oclusivas que compitam com nasais, com fricativas ou 

com líquidas; a ausência de diferenças significativas na detecção de nasais que 

compitam com oclusivas, com fricativas ou com líquidas; a presença de diferenças 

muito significativas na detecção de fricativas que compitam com líquidas, quando 

comparadas com fricativas que compitam com nasais ou com oclusivas; a presença de 

diferenças significativas na detecção de líquidas que compitam com fricativas, quando 
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comparadas com líquidas que compitam com nasais e a presença de diferenças muito 

significativas na detecção de líquidas que compitam com fricativas, quando 

comparadas com líquidas que compitam com oclusivas. 

 

Análise do TR dos segmentos em competição  

O gráfico 80 remete para os TR relativos aos intrusos oclusivos, quando 

integrados em séries com formato [O/N], por oposição a séries com formato [O/F] e 

com formato [O/L] (ver output estatístico original, tabela 205, disponível em 

Apêndices_t.e.I). 

Gráfico 80 - Desempenho na Prova do Intruso segundo o TR para a variável MA em 
competição: [O/N], [O/F] e [O/L]  

 

Os TR registados no gráfico 80 indiciam mais demora na detecção de 

segmentos-intrusos oclusivos quando estes se encontram em competição com nasais 

(32754 ms) do que quando se encontram em competição com fricativas (24890 ms) ou 

com líquidas (27266 ms). O teste ANOVA (cf. tabela 206, disponível em 

Apêndices_t.e.I) assinala a presença de diferenças significativas (p-valor = 0,039) 

relativamente à competição de segmentos com diferentes MA, pelo que se prossegue 

com a análise das porções que compõem o conjunto [O/N/F/L] através do teste 

ANOVA por comparações múltiplas. Contudo, esta técnica estatística não corrobora 
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as constatações empíricas anteriores, dado que todos os p-valores apurados para o TR 

destes segmentos se encontram acima de 0,05 (0,103 valores para a comparação entre 

as séries [O/N] e [O/F], 0,339 valores para a comparação entre as séries [O/N] e [O/L] 

e 0,664 valores para as séries [O/F] versus [O/L], cf. tabela 207, disponível em 

Apêndices_t.e.I).  

 

No gráfico 81, apresentam-se os TR dos intrusos nasais (ver output estatístico 

original, tabela 205, disponível em Apêndices_t.e.I), comparando estes segmentos 

quando integrados em séries com formatos [N/O], [N/F] ou [N/L]. São comparados os 

tempos de processamento despendidos para o sucesso obtido entre séries como [nbb] 

(com formato [N/O]), como [nʃʃ] (com formato [N/F]) e como [nll]  (com formato 

[N/L]), a fim de se testar o efeito de MA do segmento-intruso e dos seus concorrentes, 

presentes em cada série do estudo, tendo portanto em conta o efeito inerente à 

estrutura interna da tarefa. 

Gráfico 81 - Desempenho na Prova do Intruso segundo o TR para a variável MA em 
competição: [N/O],[N/F] e [N/L] 

 

O gráfico81 assinala TR mais baixos quando as nasais competem na série com 

fricativas (23968 ms), seguindo-se a competição com a líquidas (26474 ms) e, por 

último, a competir com as oclusivas (28823 ms). No entanto, quando realizada a 
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comparação múltipla com o ANOVA (cf. tabela 207, disponível em Apêndices_t.e.I), 

não se regista significância quanto às diferenças mencionadas, já que todos os p-

valores apurados são superiores a 0,05 valores (séries com formato [N/O] e [N/F], p-

valor de 0,234; séries com formato [N/O] e [N/L], p-valor de 0,893; séries com 

formato [N/F] e [N/L], p-valor de 0,608; cf. tabela 207, disponível em 

Apêndices_t.e.I). 

 

No gráfico 82, ilustram-se os TR relativos aos segmentos fricativos (ver output 

estatístico original, tabela 205, disponível em Apêndices_t.e.I), proporcionando a 

comparação entre o TR destes segmentos quando integrados em séries com formato 

[F/O], [F/L] ou [F/N].  

Gráfico 82 - Desempenho na Prova do Intruso segundo o TR para a variável MA em 
competição: [F/O], [F/L] e [F/N] 

 

Com base nos TR apresentados no gráfico 82, quando os segmentos 

concorrentes na série são líquidas, o tempo despendido para a detecção de um intruso 

fricativo é mais reduzido (15237 ms) do que quando compete com nasais (21422 ms) 

ou com oclusivas (24375 ms). Com base no teste ANOVA (comparações múltiplas) 

(tabela 207, disponível em Apêndices_t.e.I), confirma-se que existem diferenças muito 
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significativas entre o TR das séries com formato [F/L] e o TR das séries com formato 

[F/O]  (p-valor = 0,008) e diferenças significativas entre os TR das séries com formato 

[F/L] e o TR das séries com formato [F/N] (p-valor = 0,021), contrariamente ao TR 

das séries [F/N] comparativamente ao TR das séries [F/O], para as quais o p-valor 

registado é superior a 0,05 valores.  

 

O gráfico 83 apresenta os TR registados nas líquidas quando integradas em 

séries com formatos [L/O], [L/N] e [L/F] (ver output estatístico original, tabela 205, 

disponível em Apêndices_t.e.I).  

Gráfico 83 - Desempenho na Prova do Intruso segundo o TR para a variável MA em 
competição: [L/O], [L/N] e [L/F] 

 

Os TR registado acima indicam a priori que, mediante concorrentes fricativos, 

os sujeitos necessitam de menos tempo para detectar os intrusos líquidos (16309 ms), 

do que mediante concorrentes oclusivos  (26149 ms) ou nasais  (24462 ms). Apurados 

os p-valores das séries em análise (teste ANOVA (comparações múltiplas), não se 

registam diferenças significativas entre o TR das séries [L/O] e [L/N], porém, 

assinalam-se diferenças significativas entre o TR das séries [L/F] e [L/N] (p-valor = 

0,015) e diferenças muito significativas entre o TR das séries [L/F] e [L/O] (p-valor = 
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0,006), tal como ocorrido na análise dos segmentos-intrusos fricativos. Desta forma, 

não existem diferenças quanto ao TR despendido para a detecção de líquidas quer 

estejam inseridas em séries [L/O] ou em séries [L/N]; contudo, os sujeitos mostram 

ser mais rápidos nas detecção desses intrusos quando integrados em séries [L/F] (cf. 

tabela 207, disponível em Apêndices_t.e.I).  

 

Em suma, na análise descritiva e inferencial efectuada ao TR associado à 

detecção de segmentos-intrusos, tendo em conta a classe dos segmentos com os quais 

competem na série, verifica-se a ausência de diferenças significativas no TR associado 

à detecção de oclusivas que compitam com nasais, com fricativas ou com líquidas; a 

ausência de diferenças significativas no TR associado à detecção de nasais que 

compitam com oclusivas, com fricativas ou com líquidas; a presença de diferenças 

significativas no TR associado à detecção de fricativas que compitam com líquidas, 

quando comparadas com fricativas que compitam com oclusivas (diferenças muito 

significativas) ou com fricativas que compitam com nasais (diferenças significativas); 

por fim,regista-se  a presença de diferenças significativas no TR associado à detecção 

de líquidas que compitam com fricativas quando comparadas com líquidas que 

compitam com nasais ou com oclusivas (diferenças significativas e muito 

significativas, respectivamente). 

 

Análise do sucesso e do TR dos segmentos em competição com maior grau de 

significância  

Encerra-se a presente sub-secção com a comparação das duas séries que 

apresentam comportamentos mais distintos, quer em termos de sucesso,quer em 
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termos de TR, ainda que integrando segmentos-intrusos pertencentes a diferentes 

classes naturais. No gráfico 84, apresentam-se os resultados apurados na Prova do 

Intruso quanto às séries [F/L] e [O/N] (ver output estatístico original, tabela 202, 

disponível em Apêndices_t.e.I). 

Gráfico 84 - Desempenho na Prova do Intruso para a variável MA em competição: [O/N] e 
[F/L]  

 

Regista-se um melhor desempenho dos sujeitos no que respeita a sua 

capacidade de detectar fricativas quando estas competem com líquidas (75%) do que 

quando competem com nasais (20%)  (teste ANOVA por comparações múltiplas; cf. 

tabela 204, disponível em Apêndices_t.e.I), o p-valor apurado é o mais significativo, 

ao registar 0,001 valores.  

 

Apresentam-se, no gráfico 85, os TR apurados relativamente às séries em foco, 

[F/L] e [O/N], proporcionando a comparação do tempo dispendido até à detecção do 

intruso em séries como [ʃll] e [dnn], respectivamente (ver output estatístico original, 

tabela 205, disponível em Apêndices_t.e.I). 
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Gráfico 85 - Desempenho na Prova do Intruso segundo o TR para a variável MA em 
competição: [O/N] e [F/L] 

 

 
Verifica-se que os sujeitos necessitam de menos tempo para detectar fricativas a 

competir com líquidas (15237 ms) do que para detectar oclusivas a competir com 

nasais (32754 ms). Os resultados apurados pelo teste ANOVA (comparações 

múltiplas) confirmam inferencialmente os resultados acima descritos, já que o p-valor 

apurado na tabela 207 (disponível em Apêndices_t.e.I) regista diferenças muito 

significativas entre os TR das séries em foco (p-valor = 0,005).  

 

6.2.2. Resultados para [±cont] 

Análise do sucesso dos segmentos em competição 

No gráfico 86, são apresentados os resultados quanto aos intrusos [±cont] (ver 

output estatístico original, tabela 208, disponível em Apêndices_t.e.I), nas séries [-

cont/-cont], [+cont/-cont], [+cont/+cont] e [-cont/+cont]. Em prática, comparam-se 

séries como [bmm], [vbb], [lʃʃ] e [bvv], até se efectuarem todas as combinatórias. 
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Gráfico 86 - Desempenho na Prova do Intruso para a variável em competição: [±cont] 

 

O gráfico 86 regista a seguinte ordem decrescente de sucesso: [+cont/+cont] 

(62%); [-cont/+cont] (30%); [+cont/-cont] (29%); [-cont/-cont] (21%). Assim, é mais 

fácil identificar um intruso [+cont] quando os segmentos concorrentes na série são 

igualmente [+cont]. De acordo com o teste ANOVA, verificam-se diferenças na 

detecção de segmentos-intrusos, dada significância do p-valor apurado na tabela 209, 

disponível em Apêndices_t.e.I (p-valor = 0,038). A comparação múltipla das variáveis 

em análise permite identificar a(s) séries(s) que apresenta(m) diferenças significativas 

independentemente do factor que integra(m): os p-valores apurados para as séries 

[+cont/+cont] versus [-cont/+cont], [+cont/-cont] ou [-cont/-cont] apontam sempre 

para diferenças significativas (p-valores inferiores a 0,05 valores) ou até muito 

significativas (p-valores inferiores a 0,01 valores), nomeadamente no caso do par 

[+cont/+cont] versus [-cont/-cont] (p-valor = 0,005), contrariamente às restantes 

comparações (disponíveis natabela 210, em Apêndices_t.e.I), assinalando apenas a 

ocorrência de um p-valor no limiar da significância (p-valor = 0,058) para a 

comparação entre séries [-cont/+cont] e [-cont/-cont]. 
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Análise do TR dos segmentos em competição  

No gráfico 87, ilustram-se os TR relativos aos segmentos [±cont] (ver output 

estatístico original, tabela 211, disponível em Apêndices_t.e.I), proporcionando a 

comparação entre o TR desses segmentos quando integrados em séries com os 

formatos atrás referidos.  

Gráfico 87 - Desempenho na Prova do Intruso segundo o TR para a variável em competição: 
[±cont] 

 

Com base nos TR apresentados no gráfico 87, verifica-se que os sujeitos 

necessitam de menos tempo para detectar os segmentos [+cont] quando integram 

séries [+cont/+cont] (15773 ms) seguindo-se as séries [+cont/-cont] (24102 ms), [-

cont/+cont] (25650 ms) e [-cont/-cont] (30789 ms). Quando os segmentos 

concorrentes na série são [+cont], o tempo despendido para a detecção de um intruso 

igualmente [+cont] parece ser mais reduzido do que nos restantes formatos. O teste 

ANOVA confirma a presença de diferenças significativas, ao registar um p-valor 

inferior a 0,05 valores (p-valor = 0,043, cf. tabela 209, disponível em Apêndices_t.e.I). 

Após análise inferencial com o ANOVA dos dados da tabela 212 (cf. Apêndices_t.e.I), 

corroboram-se as observações anteriores: p-valor igual a 0,024 para o TR de séries 

com formato [+cont/+cont] quando comparado ao TR de séries [+cont/-cont], igual a 
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0,018 quando comparado ao TR de séries [-cont/+cont] e igual a 0,008 quando 

comparado ao TR de séries [-cont/-cont]. Opostamente, não se observam diferenças 

entre as restantes variáveis em análise (p-valor ≥ 0,05 valores).  

 

6.2.3. Resultados para [±soan] e para [±voz]  

Análise do sucesso dos segmentos em competição: [±soan] 

O gráfico 88 apresenta a análise descritiva dos resultados apurados na Prova do 

Intruso relativamente aos intrusos [±soan], proporcionando a comparação desses 

segmentos quando integrados em séries [-soan/-soan], [+soan/-soan], com formato 

[+soan/+soan] e [-soan/+soan]. A título de exemplo, séries do tipo [tss] são 

comparadas com séries dos tipos [nbb], [nll] e [dll] (ver output estatístico original, 

tabela 214, disponível em Apêndices_t.e.I). 

Gráfico 88 - Desempenho na Prova do Intruso para a variável em competição: [±soan] 

 

A detecção segmentos [-soan] em séries com formato [-soan/-soan] apresenta a 

percentagem de sucesso mais baixa (28%), seguindo-se as séries [+soan/+soan], 

[+soan/-soan] ou [-soan/+soan], com 30%, 32% e 40%, respectivamente. Estes 

resultados sugerem mais facilidade na detecção de intrusos [–soan] quando se 

encontram a competir com segmentos [+soant]. O resultado do teste ANOVA não 
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aponta para um nível de significância entre os resultados apurados (p-valor = 0,093, 

patente na tabela 215, disponível em Apêndices_t.e.I). Adicionalmente, os p-valores 

extraídos da comparação múltipla (ANOVA) replicam valores superiores a 0,05 em 

todas as comparações possíveis, pelo que as diferenças observadas no gráfico 88 não 

têm significado estatístico, exceptuando o caso das séries com formato [-soan/-soan] 

versus [-soan/+soan], para as quais se regista um p-valor no limiar da significância 

(cf. tabela 216, disponível em Apêndices_t.e.I).  

 

Considerando apenas os segmentos [-cont], ou seja, oclusivas e nasais, seguem-

se os resultados no gráfico 89 (ver output estatístico original, tabela 217, disponível 

em Apêndices_t.e.I). 

Gráfico 89 - Desempenho na Prova do Intruso para a variável em competição: [±soan] nas [-
cont] 

 

O gráfico 89 regista um desempenho amostral equivalente (22% para intruso 

nasal face a concorrentes oclusivoa e 20% para intruso oclsuivo face a concorrentes 

nasais). O teste t-Student (ver tabela 218, disponível em Apêndices_t.e.B), confirma a 

ausência de diferenças significativas entre os resultados obtidos, dado o p-valor = 

0,463. 
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Análise do TR dos segmentos em competição: [±soan]  

No gráfico 90, ilustra-se a análise descritiva dos resultados apurados na Prova 

do Intruso segundo o TR relativo aos contraste decorrentes do traço [±soan]. Assim, 

até se completarem todas as combinatórias possíveis, são comparados os TR dos 

intrusos  quando integrados em séries com formatos [-soan/-soan], [+soan/-soan], 

[+soan/+soan] e [-soan/+soan]. Desta forma, séries como [tss], [nbb], [nll] e [dll] são 

comparadas entre si (ver output estatístico original, tabela 219, disponível em 

Apêndices_t.e.I). 

Gráfico 90 - Desempenho na Prova do Intruso segundo o TR para a variável em competição: 
[±soan] 

 

Em séries com formato [+soan/+soan], a detecção de intrusos apresenta o TR 

mais elevado (25468 ms), seguindo-se as séries o [-soan/-soan] (24633 ms), as séries 

[-soan/+soan] (24170 ms) e as séries [+soan/-soan] (23812 ms). Estes resultados 

indiciam mais demora na detecção de intrusos [+soan] quando estes se competem com 

outros segmentos [+soan]. Após aplicação do teste ANOVA (tabela 220, disponível 

em Apêndices_t.e.I), o p-valor não assinala diferenças significativas (p-valor = 0,363) 

relativamente à competição de segmentos com diferentes valores do traço [±soan]. 

Estas constatações são reforçadas pela análise das porções que compõem o conjunto 
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(ANOVA por comparações múltiplas), ao registar p-valores superiores a 0,05 em 

todos as séries comparadas (cf. tabela 221, disponível em Apêndices_t.e.I).  

 

O gráfico 91 (ver output estatístico original, tabela 222, disponível em 

Apêndices_t.e.I) representa resultados para o mesmo tipo de séries dentro da classe 

dos segmentos [-cont] (oclusivas e nasais). 

Gráfico 91 - Desempenho na Prova do Intruso segundo o TR para a variável em competição: 
[±soan] nas [-cont] 

 

A detecção de intrusos [+soan] e [-cont] (nasais) integrados em séries [+soan/-

soan] apresenta um TR de 28823 ms; os intrusos [-soan] e [-cont] (oclusivas) 

integrados em séries [-soan/+soan] registam TR de 32754 ms, sugerindo que os 

sujeitos parecem demorar mais tempo a detectar intrusos nestas séries. O teste t-

Student (ver tabela 223, disponível em Apêndices_t.e.B) não confirma a presença de 

diferenças significativas, dado o registo de um p-valor superior a 0,05 valores, embora 

no limiar da significância (p-valor = 0,060). 

 

Por outras palavras, o traço [±soan] não tem efeito nem apresenta nenhum 

padrão tendencial associado ao TR despendido pela amostra. O enfoque centrado na 
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comparação entre segmentos [-cont] que sejam [-soan] e [+soan] (séries [O/N] ou 

séries [N/O]) não revela resultados diferentes dos anteriores, embora se registe, nesta 

última análise, a presença de diferenças no limiar da significância.  

 

Análise do sucesso dos segmentos em competição: [±voz] 

No gráfico 92 (ver output estatístico original, tabela 224, disponível em 

Apêndices_t.e.I), expõe-se a análise descritiva dos resultados relativos ao contraste 

[±voz], em séries com formatos [-voz/-voz], [+voz/-voz], [+voz/+voz] e [-voz/+voz] 

(em séries como [fpp], [nʃʃ], [nll] e [ʃnn]). 

Gráfico 92 - Desempenho na Prova do Intruso para a variável em competição: [±voz] 

 

Da leitura do gráfico 92, verifica-se que a série com melhores resultados 

apresenta o formato [-voz/+voz] (36%), seguindo-se as séries [+voz/+voz] (33%), 

[+voz/-voz] (30%) e, por fim, a [-voz/-voz] (28%). Desta forma, parece ser mais difícil 

detectar os segmentos [-voz] quando estes se encontram a competir com segmentos 

[+voz] do que nos restantes contextos analisados. Após análise estatística inferencial 

(ANOVA), verifica-se que não se registam diferenças significativas no conjunto das 

séries, uma vez que o p-valor apurado é superior a 0,05 valores (cf. tabela 225, 

disponível em Apêndices_t.e.I. A comparação múltipla das porções que constituem o 
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conjunto em análise confirma as observações extraídas do gráfico 92 já que os p-

valores apurados no teste ANOVA (comparações múltiplas) são superiores a 0,05 

valores (cf. tabela 226, disponível em Apêndices_t.e.I). 

 

Análise do TR dos segmentos em competição: [±voz]  

No gráfico 93, é apresentada a análise descritiva TR dos intrusos [±voz] (ver 

output estatístico original, tabela 227, disponível em Apêndices_t.e.I), observando 

estes segmentos quando integrados em séries com formatos [-voz/-voz], [+voz/-voz], 

[+voz/+voz] ou [-voz/+voz].  

Gráfico 93 - Desempenho na Prova do Intruso segundo o TR para a variável em competição: 
[±voz] 

 

 O gráfico 81 assinala TR equivalentes (entre 24086 ms e 24633 ms), não 

aparentando existir algum efeito do traço [±voz]. Pelo teste ANOVA, sendo que o p-

valor extraído da tabela 228 (disponível em Apêndices_t.e.I) é superior a 0,05 valores. 

Quando realizada a comparação múltipla (cf. tabela 229, disponível em 

Apêndices_t.e.I), não se regista significância quanto aos valores em foco (p-valores 

apurados superiores a 0,05 valores; cf. tabela 229, disponível em Apêndices_t.e.I).  
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6.3. Sumário dos resultados relativos ao modo de articulação e ao vozeamento na 

consciência segmental  

O  quadro 29 apresenta, de forma resumida, os resultados apurados na Prova do 

Intruso, tendo em conta os aspectos considerados, nomeadamente as propriedades 

fonéticas e fonológicas relativas às classes naturais do MA e aos traços [±cont], 

[±soan], considerados isoladamente e em coocorrência ([±cont; ±soan], [±soan; ±voz] 

e [-soan; ±voz]), dos segmentos testados. Neste quadro, à semelhança do sucedido nas 

secções sumárias relativas aos resultados obtidos nas Provas B (cf. capítulo 5), a 

apresentação dos resultados decorrentes da análise correlacional obedece a um código 

de cor, sendo que: (i) a cinza claro, constam as variáveis cujos resultados apurados não 

apontam para quaisquer correlações (nem positivas nem negativas, nem significativas 

nem muito significativas); (ii) a negrito com cor vermelha, constam as variáveis cujos 

resultados apurados apontam para correlações muito significativas negativas; (iii) a 

vermelho claro (não negrito), constam as variáveis cujos resultados apurados apontam 

para correlações significativas negativas (ou no limiar da significância); (iv) a negrito 

com cor verde, constam as variáveis cujos resultados apurados apontam para 

correlações muito significativas positivas; (v) a verde claro (não negrito), constam as 

variáveis cujos resultados apurados apontam para correlações significativas positivas  

(ou no limiar da significância). Quando as variáveis se encontram separadas pelo 

símbolo |, significa que os resultados da análise comparativa apontam para a ausência 

de significância das variáveis testadas (p-valor ≥ 0,06), enquanto o símbolo / traduz a 

presença de diferenças no limiar da significância (0,05 < p-valor < 0,06). A presença 

efectiva de diferenças significativas (p-valor ≤ 0,05) ou muito significativas (p-valor ≤ 

0,01) entre as variáveis testadas é assinalada com o símbolo > a fim de caracterizar a 

tendência amostral identificada (hierarquia e padrão associados ao processamento das 
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variáveis em estudo), proporcionada pelas diferenças significativas apuradas na 

análise estatística aqui desenvolvida.  

Quadro 29 – Filtro dos resultados correlacionais (efeito) e comparativos (tendência) mais 
significativos na Prova do Intruso para o MA, isoladamente e na sua relação com o 
vozeamento 

 Prova do Intruso 
- intrusos isolados -  

(resultados qualitativos) 

Prova do Intruso 
- intrusos em competição -  
(resultados qualitativos - %) 

Prova do Intruso 
- intrusos em competição -  

(resultados quantitativos - ms) 
 

classes 
naturais:: 

F > L > O [F/L]>[L/F]>[F/N]>[L/N]>[F/O]>[L/ 
O]>[O/N] 

[F/L]>[L/F]>[F/N]>[L/N]>[F/O]>[L/ 
O]>[O/N] 

[±cont]: [+cont] > [-cont] [+cont/+cont/] > [-cont/+cont/] | [+cont/             
-cont] > [-cont/-cont] 

[+cont/+cont/] > [+cont/-cont] | [-cont/        
+cont/] > [-cont/-cont] 

[±soan]: 
[±soan; -cont]: 
 

 [+soan] | [-soan] 
 [+soan;-cont] | [-soan;-cont] 
 

[±soan/±soan] 
[+soan;-cont/                                                     

-soan; -cont] | [-soan;-cont]/+ soan;-cont] 

 [±soan/±soan] 
[+soan;-cont/                                                       

-soan; -cont] | [-soan;-cont]/+soan;-cont] 
[±voz]: 
[±voz;+cont;-soan] 
[±voz;-cont;-soan]: 

[+voz] | [-voz] 
[+voz;+cont;-soan] | [-voz;+cont;-soan] 
[+voz;-cont;-soan] | [-voz;-cont;-soan] 

| 
 

(NA) 
 

(NA) 

| 
 

(NA) 
 

(NA) 
 

Relativamente à análise correlacional efectuada em função das classes naturais, 

verifica-se que a natureza oclusiva dos intrusos despromove muito significativamente 

o sucesso dos sujeitos, contrariamente à das fricativas, que o promove muito 

significavamente, e à das líquidas, que também favorece muito ligeiramente este 

desempenho. As nasais não apresentam qualquer correlação bem como a maioria dos 

restantes aspectos fonológicos considerados ([±cont] e [±soan]), à excepção de ambos 

os valores do traço [±cont] e da combinação de traços [-soan; -cont], já que o valor de 

significância apurado aponta para uma correlação significativa ligeiramente negativa 

para [-cont] e ligeiramente positiva para [+cont], e para uma correlação muito 

significativa e fortemente negativa para [-soant; -cont].  

Ainda com base na leitura do quadro 29 relativamente à comparação (descritiva 

e inferencial) dos resultados apurados tendo em conta a análise isolada dos segmentos-

intrusos, conclui-se que as fricativas e as oclusivas constituem as classes que 

apresentam mais diferenças - as fricativas favorecem a tarefa, ao contrário das 
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oclusivas - destacando-se o par fricativas-oclusivas por apresentar o valor diferencial 

mais significativo, contrariamente ao par nasais-oclusivas, por não apresentar 

diferenças entre si. As nasais estão associadas a uma maior inconsistência nas 

respostas fornecidas pela amostra, ao apresentarem o desvio-padrão mais elevado 

(,23755). A restante análise comparativa efectuada em função dos valores de traços 

para [±cont] e [±soan] apresentados pelos segmentos-intrusos, quando analisados 

isoladamente (exogenamente à série que cada um integra), aponta para diferenças 

muito significativas entre o traço [+cont] e o traço [-cont] e para a ausência de 

diferenças significativas nos restantes contextos analisados, quer relativamente ao 

contraste [±soan], mesmo quando considerados apenas os segmentos [-cont], quer 

relativamente à análise específica que considera o contraste [±voz] nos segmentos [-

soan] e [+cont] ou [-soan] e [-cont] (fricativas versus oclusivas).  

Na análise comparativa (descritiva e inferencial) tendo em conta a competição 

entre os segmentos (segmento-intruso versus concorrentes), verifica-se que não 

existem diferenças significativas nem na detecção de oclusivas que compitam com 

nasais, fricativas ou líquidas nem na detecção de nasais que compitam com oclusivas, 

fricativas ou líquidas. Contudo, registam-se diferenças muito significativas na 

detecção de fricativas que compitam com líquidas, quando comparadas com fricativas 

que compitam com nasais ou oclusivas, diferenças significativas na detecção de 

líquidas que compitam com fricativas, quando comparadas com líquidas que 

compitam com nasais e diferenças muito significativas na detecção de líquidas que 

compitam com fricativas, quando comparadas com líquidas que compitam com 

oclusivas. As diferenças mais significativas registam-se na detecção de fricativas que 

compitam com líquidas relativamente a oclusivas que compitam com nasais. A análise 

comparativa de intrusos [+cont] ou [-cont] que compitam com segmentos analisados 
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em função do mesmo critério (séries [+cont/+cont], [+cont/-cont], [-cont/+cont] e [-

cont/-cont]) aponta para diferenças muito significativas entre o TR das séries 

[+cont/+cont], comparativamente ao TR de séries com formato [-cont/-cont], e para 

diferenças significativas quando comparadas ao TR de séries com formatos [-

cont/+cont] e [+cont/-cont]. A restante análise comparativa efectuada em função do 

contraste [±voz] não assinala diferenças significativas.  

 

Em suma, da análise correlacional realizada sobre o sucesso dos segmentos-

intrusos (isolados e em competição), subjaz uma correlação negativa das oclusivas por 

oposição a uma correlação positiva das líquidas e das fricativas (muito significativa 

neste último caso). Neste seguimento, os intrusos [+cont] (analisados isoladamente) 

surgem associados a um correlação positiva, enquanto os intrusos [-cont] (analisados 

isoladamente) surgem associados a um correlação negativa, registando-se até uma 

correlação muito significativa, negativa forte, para os intrusos [-soant; -cont]. Assim, 

conclui-se que os segmentos [-cont], especialmente as oclusivas, despromovem muito 

significativamente o sucesso da amostra na Prova do Intruso, contrariamente aos 

segmentos [+cont], especialmente as fricativas, que o promovem muito 

significativamente, tendo sido possível conferir o impacto desta tendência (quer em 

termos da análise do sucesso, quer em termos dos TR) em séries em que ‘segmentos 

intrusos’ e ‘segmentos concorrentes’ competem nas melhores (séries com formato 

[F/L], [+cont/+cont]) e nas piores (séries com formato [O/N] e [-cont/-cont]) 

condições. 

Com base na análise comparativa (descritiva e inferencial) do desempenho da 

amostra (sucesso dos segmentos-intrusos isolados, sucesso dos segmentos-intrusos em 

competição e TR dos segmentos-intrusos em competição), admite-se a presença de um 
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efeito de MA, já que a análise efectuada (quer ao nível do sucesso como do TR) remete 

para um padrão tendencial relativamente ao papel das classes segmentais no sucesso 

da amostra na Prova do Intruso.  

 

6.4. Análise do ponto e do modo de articulação dos segmentos-intrusos   

Tal como referido no início do presente capítulo, nesta secção são apresentados 

e descritos os dados relativos ao desempenho face ao PA e ao MA do segmento na 

Prova do Intruso, bem como os níveis de significância apurados, obedecendo à 

seguinte estrutura: (i) descrição dos resultados relativos a Labial, Coronal [±ant] e 

Dorsal (secção 6.4.1); (ii) descrição de Labial associado a diferentes MA (secção 

6.4.2), (iii) descrição de Coronal [±ant] associado a diferentes MA (secção 6.4.3); (iv) 

descrição de Dorsal associado a diferentes MA (secção 6.4.4). 

 

6.4.1. Resultados para Labial, Coronal [±ant] e Dorsal 

O gráfico 94 apresenta a análise descritiva dos resultados apurados na Prova do 

Intruso em função das propriedades de PA. Assim, segmentos-intrusos labiais, como 

em ['balɐ], integrada numa série [vvb], são comparados a segmentos coronais, como 

em ['dadu], integrada numa série [ffd], e a segmentos dorsais, como em ['gatu], 

integrada numa série [ʒʒg], e assim sucessivamente, até completar todas as 

combinatórias possíveis (cf. output estatístico original, tabela 230, disponível em 

Apêndices_t.e.I). 
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Gráfico 94 - Desempenho na Prova do Intruso para a variável PA 

 
 

A detecção de segmentos-intrusos com Coronal [-ant] apresenta a percentagem 

de sucesso mais elevada com 55%, seguindo-se-lhe o Labial com 38%e o Coronal 

[+ant] com 34%; os segmentos com Dorsal apresentam uma percentagem mais baixa 

(18%). 

O teste ANOVA assinala diferenças significativas entre estes valores (p-valor = 

0,037) (cf. tabela 231, disponível em Apêndices_t.e.I). As comparações múltiplas do 

teste ANOVA confirmam inferencialmente as diferenças observadas na análise 

descritivas já que Coronal [-ant] difere de todos os PA em análise (p-valor = 0,017 

para Coronal [-ant]-Dorsal, p-valor = 0,045 para Coronal [-ant]-Coronal [+ant] e p-

valor = 0,048 para Coronal [-ant]-Labial) (cf. tabela 232, disponível em 

Apêndices_t.e.I). 

 

6.4.2. Resultados para a relação entre Labial e modo de articulação 

O gráfico 95  apresenta a análise descritiva dos resultados apurados na Prova do 

Intruso relativamente ao PA dos segmentos tendo em conta as classes naturais às quais 

podem estar associados (PA+MA), proporcionando a comparação entre labiais 
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fricativas, labiais oclusivas e labiais nasais, (vala, bala e mala, respectivamente) (cf. 

output estatístico original, tabela 233, disponível em Apêndices_t.e.I). 

Gráfico 95 - Desempenho na Prova do Intruso para a variável PA Labial+MA 

 
 

Os segmentos-intrusos labiais fricativos apresentam uma percentagem de 

sucesso de 46%, mais elevada do que a das labiais nasais (31%) e a das labiais 

oclusivas (26%). Após análise estatística inferencial através do ANOVA, o p-valor 

registado na tabela 234 (disponível em Apêndices_t.e.I) é inferior a 0,05 valores (p-

valor = 0,039), o que traduz a existência de diferenças significativas entre as, ou 

algumas das, classes segmentais em observação. Na tabela 235 (disponível em 

Apêndices_t.e.I), é possível verificar um p-valor igual a 0,284 para a comparação entre 

labiais nasais e labiais oclusivas, pelo que não existem diferenças significativas na 

detecção desses segmentos. Contudo, regista-se um p-valor de 0,006 para a 

comparação entre labiais fricativas e labiais oclusivas e um p-valor de 0,008 para a 

comparação entre labiais fricativas e labiais nasais, apontando, nestes casos, para 

diferenças muito significativas na detecção desses segmentos. Assim, na análise 

descritiva e inferencial efectuada aos intrusos com Labial, independentemente dos 

segmentos com os quais competem na série, verificam-se diferenças muito 

significativas entre o par ‘labiais fricativas’ versus ‘labiais nasais’ e , principalmente, 

entre o par ‘labiais fricativas’ versus ‘labiais oclusivas’.  
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6.4.3. Resultados para a relação entre Coronal [±ant] e modo de articulação 

O gráfico 96  ilustra os resultados para o PA Coronal nas quatro classes do MA: 

fricativas, oclusivas, nasais e líquidas (cf. output estatístico original, tabela 236, 

disponível em Apêndices_t.e.I). Neste contexto, são comparados os resultados de 

palavras como zorro, dado, nota e lata, a fim de se identificar alguma tendência 

amostral associada ao efeito de PA+MA, independentemente dos segmentos em 

competição na série.  

Gráfico 96 - Desempenho na Prova do Intruso para a variável PA Coronal [±ant]+MA 

 

 
 

O processo de detecção de coronais oclusivas apresenta a percentagem de 

sucesso mais baixa (22%), seguindo-se-lhe as coronais nasais (27%), as coronais 

líquidas (38%) e as coronais fricativas, que apresentam as percentagens de sucesso 

mais elevadas (42% para Coronal [+ant] e 55% para Coronal [-ant]). O teste ANOVA 

confirma a presença de diferenças significativas no conjunto em análise, dado o 

apuramento de um p-valor correspondente a 0,024 (cf. tabela 237, disponível em 

Apêndices_t.e.I). Pela análise através das comparações múltiplas do teste ANOVA, a 

comparação entre coronais fricativas e coronais líquidas apresenta um p-valor de 

0,014, a comparação entre coronais fricativas e coronais nasais, um p-valor de 0,006 e 

a comparação entre coronais fricativas e coronais oclusivas, um p-valor de 0,005, 

apontando portanto para diferenças muito significativas na detecção de intrusos 
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coronais fricativos versus coronais nasais ou coronais oclusivas. As coronais líquidas 

também apresentam diferenças significativas quando comparadas com as coronais 

nasais ou com as coronais oclusivas (p-valores iguais a 0,038 e a 0,035 valores, 

respectivamente), não havendo registo de mais p-valores no intervalo de significância 

(cf. tabela 238, disponível em Apêndices_t.e.I).  

 

6.4.4. Resultados para a relação entre Dorsal e modo de articulação 

A análise descritiva dos resultados da Prova do Intruso relativa aos segmentos 

dorsais tendo em conta os MA a que podem estar associados apresenta-se no gráfico 

97, proporcionando a comparação entre intrusos dorsais oclusivos e intrusos dorsais 

líquidos (cf. output estatístico original, tabela 239, disponível em Apêndices_t.e.I) 

(como ['galu] e ['Ralu]). 

Gráfico 97 - Desempenho na Prova do Intruso para a variável PA Dorsal+MA 

 
 

A detecção de intrusos oclusivos dorsais apresenta 23% de sucesso e a de 

líquidos dorsais, 27%, sugerindo maior facilidade na detecção dos últimos. A análise 

inferencial (t-Student) assinala diferenças significativas, não se identificando qualquer 

padrão tendencial associado ao desempenho dos sujeitos quando considerada a 
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variável Dorsal+MA (p-valor = 0,315, ver na tabela 240, disponível em 

Apêndices_t.e.I).  

 

6.5. Análise do ponto e do modo de articulação dos segmentos em competição   

Nesta secção são apresentados e descritos os dados relativos ao desempenho 

face ao PA e ao MA dos três estímulos linguísticos em competição em cada série da 

Prova do Intruso (segmento intruso vs segmentos em competição). São apresentados 

os níveis de significância apurados, obedecendo-se à seguinte estrutura: (i) descrição 

dos resultados relativos a Labial, Coronal [±ant] e Dorsal (secção 6.5.1); (ii) descrição 

dos resultados relativos a Labial associado a MA (secção 6.5.2), (iv) descrição dos 

resultados relativos a Coronal [±ant] associado a MA (secção 6.5.3); (v) descrição dos 

resultados relativos a Dorsal associado a MA (secção 6.5.4).  

 

6.5.1. Resultados para Labial, Coronal [±ant] e Dorsal 

Análise do sucesso dos segmentos em competição 

No gráfico 98, encontram-se os resultados obtidos quanto a intrusos Labial, 

Coronal ou Dorsal (ver output estatístico original, tabela 241, disponível em 

Apêndices_t.e.I). Com esta operação, é comparado o sucesso na sua identificação 

quando integrados em séries com formato [Lab/Lab], [Dor/Cor], [Cor/Cor], 

[Cor/Dor] e [Dor/Dor] (séries como [fpp], [kʃʃ], [tss], [ʒgg] e [ʀgg]), até se 

efectuarem todas as combinatórias. 
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Gráfico 98 - Desempenho na Prova do Intruso para a variável PA: [Lab/Lab], [Dor/Cor], 
[Cor/Cor], [Cor/Dor] e [Dor/Dor] 

 

O gráfico 98 assinala uma identificação mais adequada do intruso pelos sujeitos 

quando este integra séries com o formato [Lab/Lab] (39%), comparativamente a 

[Cor/Dor] (33%), [Cor/Cor] (30%), [Dor/Cor] (29%) e [Dor/Dor] (24%). Assim, é, a 

priori, mais fácil identificar intrusos labiais quando os segmentos concorrentes na 

série são igualmente labiais. Após análise estatística inferencial (teste ANOVA), 

verificam-se diferenças na detecção de segmentos-intrusos, dada a significância do p-

valor apurado na tabela 242, disponível em Apêndices_t.e.I (p-valor = 0,047). Pela 

comparação múltipla das variáveis em análise (através do confronto em pares), alguns 

dos p-valores apurados para as séries em análise apontam para diferenças 

significativas (p-valores inferiores a 0,05 valores), nomeadamente no caso das 

comparações efectuadas em [Lab/Lab] versus [Dor/Cor] ou [Dor/Dor], em [Cor/Dor] 

versus [Dor/Dor] e em [Cor/Cor] versus [Dor/Dor], contrariamente às restantes 

comparações proporcionadas neste contexto pelo teste ANOVA, disponíveis na tabela 

243 (disponível em Apêndices_t.e.I), assinalando-se apenas, entre estas restantes 

comparações, a ocorrência de um p-valor no limiar da significância (p-valor = 0,058) 

para a comparação entre séries com formato [Lab/Lab] e séries com formato 

[Cor/Cor]. 
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Análise do TR dos segmentos em competição 

Procede-se, agora, à observação do TR associado à identificação dos segmentos-

intrusos relativamente aos seus concorrentes na série, com base no PA. No gráfico 99, 

ilustram-se os TR para os diferentes PA (ver output estatístico original, tabela 244, 

disponível em Apêndices_t.e.I), proporcionando a comparação entre o TR de intrusos 

integrados em séries com os formatos atrás referidos ([Lab/Lab], [Dor/Cor], 

[Cor/Cor], [Cor/Dor] e [Dor/Dor]).  

Gráfico 99 - Desempenho na Prova do Intruso segundo o TR para a variável PA: [Lab/Lab], 
[Dor/Cor], [Cor/Cor], [Cor/Dor] e [Dor/Dor] 

 

Com base nos TR apresentados no gráfico 99, verifica-se que os sujeitos 

necessitam de menos tempo para detectar segmentos-intrusos integram séries com 

formato [Lab/Lab] (26938 ms), comparativamente a séries com formato [Cor/Cor] 

(27591 ms), [Cor/Dor] (30095 ms), [Dor/Cor] (32941 ms) ou [Dor/Dor] (34344 ms). 

Assim, quando os segmentos concorrentes na série são segmentos labiais, o tempo 

despendido para a detecção de intrusos igualmente labiais parece ser mais reduzido do 

que nos restantes formatos de séries. O teste ANOVA confirma a presença de 

diferenças significativas na detecção de segmentos tendo em conta as variáveis em 

análise, ao registar um p-valor inferior a 0,05 valores (p-valor = 0,043, cf. tabela 245, 

disponível em Apêndices_t.e.I). Dos dados extraídos da tabela 246 (disponível em 

Lab/Lab.tr 
26938 

Dor/Cor.tr 
32941 Cor/Cor.tr 

27591 
Cor/Dor.tr 

30095 

Dor/Dor.tr 
34344 

0 

10000 

20000 

30000 

40000 

Te
m

po
 d

e 
R

ea
cç

aõ
 (m

s)
 

PA dos segmentos em competição  
(intruso vs concorrentes) 



 

 331 

Apêndices_t.e.I), corroboram-se as observações anteriores, dado o registo de um p-

valor igual a 0,044 para o TR de séries com formato [Lab/Lab], quando comparado ao 

TR de séries com formato [Dor/Dor], e igual a 0,048 para o TR de séries com formato 

[Cor/Cor], quando comparado ao TR de séries com formato [Dor/Dor]. Opostamente, 

não se observam diferenças entre as restantes variáveis em análise (p-valor ≥ 0,05 

valores), exceptuando o registo de dois p-valores no limiar da significância para a 

comparação [Lab/Lab] versus [Dor/Cor] e [Cor/Cor] versus [Dor/Cor], significando 

que os sujeitos demoram mais tempo a detectar intrusos dorsais, especialmente quando 

inseridos em séries com formato [Dor/Dor], porém menos tempo a detectar intrusos 

labiais, nomeadamente quando inseridos em séries com formato [Lab/Lab]. 

 

6.5.2. Resultados para a relação entre Labial e modo de articulação 

Para a análise descritiva dos resultados apurados de acordo com as propriedades 

de PA e de MA135 dos segmentos testados, é realizada uma comparação entre as séries 

da Prova do Intruso agrupadas em função das apresentadas pelos segmentos nelas em 

competição. Desta forma, por exemplo, para identificação de um possível padrão 

associado à detecção de segmentos-intrusos labiais oclusivos integrados em séries com 

diferentes formatos de Labial+MA, são comparados os resultados obtidos por esses 

segmentos quando integrados em séries com formato [Lab_O/Lab_N], por oposição a 

                                                
135 Tal como referido na secção 4.5.2, desse ponto em diante e à semelhança da abreviatura 
explicitada para identificação de determinadas séries (como por exemplo [ppf], para a série 
palha-pilha-filha), o mesmo código é adoptado para referências a determinados grupos de 
séries que reúnam as mesmas propriedades em análise. Por outras palavras, as séries 
representativas de segmentos oclusivos labiais em competição com segmentos fricativos 
labiais passam a ser mencionadas como em [Lab_O/Lab_F] e assim sucessivamente. 
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séries com formato [Lab_O/Lab_F] e assim sucessivamente para as outras classes 

passíveis de ocorrer com Labial e com os restantes PA (Coronal e Dorsal).  

A organização adoptada para a descrição destes resultados é desenvolvida em 

função da classe natural associada aos segmentos-intrusos em análise, começando 

pelas PA+oclusivas, passando para as PA+nasais, para as PA+fricativas e para as 

PA+líquidas, desde que aplicável ao PA em análise e alternando entre a análise do 

sucesso e a análise do TR, tal como referido anteriormente. 

 

Análise do sucesso dos segmentos em competição 

O gráfico 100 apresenta resultados relativos aos intrusos labiais oclusivos, 

proporcionando a comparação destes quando integrados em séries com formato 

[Lab_O/Lab_N], por oposição a séries com formato [Lab_O/Lab_F] (séries como 

[bmm] são comparadas a séries como [bvv]) (ver output estatístico original, tabela 

247, disponível em Apêndices_t.e.I). 

Gráfico 100 - Desempenho na Prova do Intruso para a variável PA Labial+MA em 
competição: [Lab_O/Lab_F] e [Lab_O/Lab_N] 

 

 
Atendendo ao gráfico 100, verifica-se que, a detecção de labiais oclusivas em 

séries com formato [Lab_O/Lab_N] apresenta uma percentagem inferior (14%) à 
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registada nas séries com formato [Lab_O/Lab_F] (33%). O teste ANOVA aponta para 

um nível de significância entre o conjunto dos resultados apurados nas variáveis em 

estudo (p-valor = 0,031, patente na tabela 248, disponível em Apêndices_t.e.I), pelo 

que a análise apresentada nesta secção descreve apenas os dados extraídos da 

comparação múltipla (ANOVA) referentes aos segmentos-intrusos labiais+MA. Este 

procedimento estatístico confirma as diferenças acima descritas, já que o p-valor 

apurado na comparação entre as séries [Lab_O/Lab_N] versus [Lab_O/ Lab_F] é de 

0,004 (cf. tabela 249, disponível em Apêndices_t.e.I).  

 

De seguida, no gráfico 101 (ver output estatístico original, tabela 247, disponível 

em Apêndices_t.e.I), expõe-se a análise descritiva dos resultados apurados na Prova 

do Intruso relativamente aos intrusos labiais nasais quando integrados em séries dos 

tipos [Lab_N/Lab_O] e [Lab_N/Lab_F] ([mbb] é comparado com [mvv]). 

Gráfico 101 - Desempenho na Prova do Intruso para a variável PA Labial+MA em 
competição: [Lab_N/ Lab_O] e [Lab_N/Lab_F] 

 

De acordo com os dados acima, é mais difícil detectar os segmentos-intrusos 

labiais nasais quando se encontram a competir com labiais oclusivas (18%) do que 

quando se encontram a competir com labiais fricativas (45%). Quando realizada a 

comparação destes resultados, constatam-se diferenças muito significativas entre as 
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percentagens constantes no gráfico 101: o p-valor apurado no teste ANOVA 

(comparações múltiplas) é inferior a 0,01 valores (p-valor = 0,003, de acordo com a 

tabela 249, disponível em Apêndices_t.e.I). 

 

Para dar continuidade aos objectivos traçados, apresentam-se, de seguida, os 

resultados apurados na Prova do Intruso relativamente aos intrusos labiais fricativos, 

ilustrados no gráfico 102 (ver output estatístico original, tabela 247, disponível em 

Apêndices_t.e.I). Com esta operação, é comparado o sucesso na identificação destes 

segmentos quando integrados em séries com formato [Lab_F/Lab_O] e 

[Lab_F/Lab_N].  

Gráfico 102 - Desempenho na Prova do Intruso para a variável PA Labial+MA em 
competição: [Lab_F/Lab_O] e [Lab_F/Lab_N] 

 

O gráfico 102 mostra que é, a priori, mais fácil identificar um intruso labial 

fricativo quando os segmentos concorrentes na série são nasais (54%) do que quando 

são oclusivos (42%). Após análise com o ANOVA (tabela 249, disponível em 

Apêndices_t.e.I), corroboram-se as observações anteriores, dado o p-valor apurado 

para as séries com formato [Lab_F/Lab_O] versus [Lab_F/Lab_N] corresponder a 

0,027 valores, indicando, portanto, diferenças significativas.  
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Em suma, na análise descritiva e inferencial realizadas ao processo detecção de 

intrusos labiais, tendo igualmente em conta o PA+MA dos segmentos com os quais 

competem na série, verifica-se a presença de diferenças muito significativas entre 

intrusos labiais oclusivos que compitam com labiais nasais ou com labiais fricativas 

([Lab_O/Lab_N] ≠ [Lab_O/Lab_F]); a presença de diferenças muito significativas na 

detecção de labiais nasais que compitam com labiais oclusivas comparativamente a 

labiais nasais que compitam com labiais fricativas ([Lab_N/Lab_O] ≠ 

[Lab_N/Lab_F]); a presença de diferenças significativas na detecção de labiais 

fricativas que compitam com labiais oclusivas comparativamente a labiais fricativas 

que compitam com labiais nasais ([Lab_F/Lab_O] ≠ [Lab_F/Lab_N]). É na 

comparação entre as séries com resultados mais opostos que se regista o maior grau de 

significância quanto às diferenças encontradas, em termos de sucesso, remetendo, no 

presente caso (Labial+MA), para as séries com formato [Lab_F/Lab_N] (54% de 

sucesso) versus [Lab_N/Lab_O] (14% de sucesso) (cf. gráfico100, gráfico 101 e 

gráfico 102), às quais corresponde um p-valor de 0,001 (cf. p-valores das 

comparações múltiplas do teste ANOVA, tabela 249, disponível em Apêndices_t.e.I). 

 

Análise do TR dos segmentos em competição  

No gráfico 103, ilustra-se a análise descritiva dos resultados apurados na Prova 

do Intruso segundo o TR relativamente aos intrusos labiais oclusivos quando 

integrados em séries com formato [Lab_O/Lab_N], por oposição a séries com formato 

[Lab_O/Lab_F] ([bmm] é comparada com séries como em [bvv]) (ver output 

estatístico original, tabela 250, disponível em Apêndices_t.e.I). 
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Gráfico 103 - Desempenho na Prova do Intruso segundo o TR para a variável PA Labial+MA 
em competição: [Lab_O/Lab_F] e [Lab_O/Lab_N]  

 

Os TR registados na Prova do Intruso, patentes no gráfico103, mostram que, em 

séries com formato [Lab_O/Lab_N], a detecção de oclusivas apresenta um TR de 

33626 ms e que, em séries com formato [Lab_O/Lab_F], o TR é de 29772 ms, 

indiciando mais demora na detecção de intrusos labiais oclusivos quando estes se 

encontram em competição com labiais nasais. Para verificação inferencial, são 

considerados os resultados das comparações múltiplas proporcionadas pela aplicação 

do teste ANOVA, que não corrobora as constatações anteriores, dado o p-valor 

apurado de 0,531 valores, não existindo diferenças significativas entre o TR associado 

às séries [Lab_O/Lab_N] e [Lab_O/Lab_F] (cf. tabela 252, disponível em 

Apêndices_t.e.I).  

 

No gráfico 104, prossegue-se com a análise, agora relativa a TR dos intrusos 

labiais nasais (ver output estatístico original, tabela 250, disponível em 

Apêndices_t.e.I), comparando o sucesso obtido nestes segmentos nas séries com 

formatos [Lab_N/Lab_O] e [Lab_N/Lab_F].  
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Gráfico 104 - Desempenho na Prova do Intruso segundo o TR para a variável PA Labial+MA 
em competição: [Lab_N/Lab_O] e [Lab_N/Lab_F] 

 

O gráfico 104 assinala TR mais baixos quando as labiais nasais competem na 

série com labiais fricativas (27178 ms), do que quando competem com as labiais 

oclusivas (30139 ms). No entanto, quando realizada a comparação múltipla destes 

resultados (teste ANOVA por comparações múltiplas) (cf. tabela 252, disponível em 

Apêndices_t.e.I), não se regista significância quanto às diferenças acima mencionadas, 

já que o p-valor é de 0,456 (cf. tabela 252, disponível em Apêndices_t.e.I). 

 

No gráfico 105 (ver output estatístico original, tabela 250, disponível em 

Apêndices_t.e.I), ilustram-se os TR apurados para os segmentos labiais fricativos em 

séries com diferentes formatos de PA+MA, nomeadamente [Lab_F/Lab_O] ou 

[Lab_F/Lab_N].  
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Gráfico 105 - Desempenho na Prova do Intruso segundo o TR para a variável PA Labial+MA 
em competição: [Lab_F/Lab_O] e [Lab_F/Lab_N]  

 

Com base nos TR apresentados no gráfico 105 para as fricativas labiais, quando 

os segmentos concorrentes na série são labiais nasais, o tempo despendido para a 

detecção de labiais fricativas parece ser mais reduzido (23918 ms) do que quando 

compete com labiais oclusivas (26249 ms). Pelo teste ANOVA (comparações 

múltiplas entre as variáveis) (tabela 252, disponível em Apêndices_t.e.I), não se 

confirma a presença de diferenças significativas entre os dois valores,  dado o p-valor 

registado ser superior a 0,05 (p-valor = 0,361), indicando, portanto, a equiparação dos 

TR em foco.  

 

Em suma, na análise descritiva (gráficos 103, 104 e 105) e inferencial (tabela 

252, disponível em Apêndices_t.e.I), efectuadas ao TR associado à detecção de 

intrusos labiais, tendo igualmente em conta o PA+MA dos seus concorrentes na série, 

verifica-se a ausência de diferenças significativas entre o tempo despendido na 

detecção de labiais oclusivas inseridas em qualquer uma das séries em comparação, 

organizadas em função do PA e do MA do segmento-intruso, isto é, Lab_O nesta sub-

secção (TR[Lab_O/Lab_N] = TR[Lab_O/Lab_F]; TR[Lab_N/Lab_O] = 
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TR[Lab_N/Lab_F]) e TR([Lab_F/Lab_O] = TR[Lab_F/Lab_N]). É na comparação 

entre o TR das séries com resultados mais opostos que se regista o maior grau de 

significância quanto às diferenças encontradas, em termos de TR, remetendo, no 

presente caso (TR de Labial+MA), para as séries com formato TR[Lab_F/Lab_N] 

(23918 ms) versus TR[Lab_O/Lab_N] (33626 ms), às quais corresponde um p-valor 

de 0,010. 

 

6.5.3. Resultados para a relação entre Coronal [±ant] e modo de articulação 

Para a análise descritiva dos resultados apurados de acordo com as propriedades 

de PA e de MA dos segmentos testados, é realizada uma comparação entre as séries da 

Prova do Intruso agrupadas em função das propriedades pelos segmentos nelas em 

competição. A título ilustrativo para identificação de um possível padrão tendencial 

associado à detecção de segmentos-intrusos coronais oclusivos integrados em séries 

com diferentes formatos de MA, são comparados os resultados obtidos por esses 

segmentos quando integrados em séries [Cor_O/Cor_N] por oposição a séries 

[Cor_O/Cor_F], ou [Cor_O/Cor_L].  

 

Análise do sucesso dos segmentos em competição 

O gráfico 106 apresenta a análise descritiva dos resultados apurados na Prova do 

Intruso relativamente aos intrusos coronais oclusivos, proporcionando a comparação 

desses segmentos quando integrados em séries [Cor_O/Cor_N], por oposição a séries 

[Cor_O/Cor_F] e [Cor_O/Cor_L], até completar todas as combinatórias. (ver output 

estatístico original, tabela 253, disponível em Apêndices_t.e.I). 
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Gráfico 106 - Desempenho na Prova do Intruso para a variável PA Coronal [±ant]+MA em 
competição: [Cor_O/Cor_F], [Cor_O/Cor_N] e [Cor_O/Cor_L] 

 

A detecção de coronais oclusivas em séries com formato [Cor_O/Cor_N] 

apresenta uma percentagem de sucesso de 16% comparativamente às séries 

[Cor_O/Cor_F] e [Cor_O/Cor_L], que apresentam uma percentagem de sucesso de 

25%. Estes resultados sugerem mais facilidade na detecção de segmentos-intrusos 

oclusivos coronais quando se encontram a competir com fricativas ou com líquidas do 

que quando se encontram a competir com nasais.O teste ANOVA aplicado para 

verificação inferencial de diferenças entre as variáveis que compõem Coronal+MA 

aponta para um nível de significância a considerar (p-valor = 0,034, patente na tabela 

254, disponível em Apêndices_t.e.I), pelo que a análise apresentada nesta sub-secção 

começa por descrever apenas os dados extraídos da comparação múltipla (ANOVA) 

referentes aos segmentos-intrusos oclusivos coronais. Para o caso dos referidos 

segmentos (coronais+MA), este procedimento estatístico confirma a presença das 

diferenças descritas empiricamente no gráfico 106 já que, para a comparação entre as 

séries [Cor_O/Cor_N] versus [Cor_O/Cor_F] e entre as séries [Cor_O/Cor_N] 

versus [Cor_O/Cor_L], os p-valores apurados são muito significativos, isto é, 

inferiores a 0,01 valores (p-valor = 0,007 e p-valor = 0,008, respectivamente). 

Contudo, para a comparação entre as séries [Cor_O/Cor_F] versus [Cor_O/Cor_L], 
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não se registam diferenças significativas dado o p-valor de 0,871 apurado (cf. tabela 

255, disponível em Apêndices_t.e.I).  

 

De seguida, no gráfico 107 (ver output estatístico original, tabela 253, disponível 

em Apêndices_t.e.I), expõe-se a análise descritiva dos resultados relativamente aos 

intrusos nasais coronais, proporcionando a comparação desses segmentos quando 

integrados em séries com diferentes formatos, nomeadamente em séries dos tipos 

[Cor_N/Cor_O], [Cor_N/Cor_F] ou [Cor_N/Cor_L]. 

Gráfico 107 - Desempenho na Prova do Intruso para a variável PA Coronal [±ant]+MA em 
competição: [Cor_N/Cor_O], [Cor_N/Cor_F] e [Cor_N/Cor_L]  

 

As nasais coronais apresentam melhores resultados quando as líquidas coronais 

constituem as suas concorrentes na série (38%), seguindo-se as nasais coronais em 

competição com a fricativas coronais (26%) e, por fim, as nasais coronais em 

competição com as oclusivas coronais (18%). Desta forma, parece ser mais difícil 

detectar os segmentos coronais nasais quando estes se encontram a competir com 

coronais oclusivas. Quando realizada a comparação múltipla destes resultados, apenas 

se constatam diferenças muito significativas entre as séries com formato 

[Cor_N/Cor_L] comparativamente às séries [Cor_N/Cor_O] (p-valor = 0,009) na 
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medida em que os restantes p-valores apurados se encontram no limiar da 

significância (0,05 ≥ p-valor ≥ 0,06) (cf. tabela 255, disponível em Apêndices_t.e.I). 

 

Apresentam-se, de seguida, os resultados relativamente aos intrusos coronais 

fricativos, ilustrados no gráfico 108 (ver output estatístico original, tabela 253, 

disponível em Apêndices_t.e.I). Com esta operação, é comparado o sucesso desses 

segmentos quando integrados em séries com formato [Cor_F/Cor_O], [Cor_F/Cor_L] 

ou [Cor_F/Cor_N]. 

Gráfico 108 - Desempenho na Prova do Intruso para a variável PA Coronal [±ant]+MA em 
competição: [Cor_F/Cor_L], [Cor_F/Cor_O] e [Cor_F/Cor_N] 

 

O gráfico 108 aponta para um melhor desempenho dos sujeitos no que respeita a 

sua capacidade de detectar os segmentos-intrusos fricativos coronais quando estes 

integram séries com formato [Cor_F/Cor_L] (56%) comparativamente a séries com 

formato [Cor_F/Cor_N] (26%) ou [Cor_F/Cor_O] (29%).É, a priori, mais fácil 

identificar intrusos coronais fricativo quando os segmentos concorrentes na série são 

líquidas coronais do que quando são coronais nasais ou oclusivas. Através da análise 

dos dados extraídos da tabela 255 (disponível em Apêndices_t.e.I) com o ANOVA, 

corroboram-se estas observações, dado o p-valor apurado para as séries 
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[Cor_F/Cor_L] versus [Cor_F/Cor_N] corresponder a 0,005 valores e o p-valor 

apurado para as séries [Cor_F/Cor_L] versus [Cor_F/Cor_O] corresponder a 0,004 

valores, indicando diferenças muito significativas. Opostamente, não se constatam 

diferenças entre séries [Cor_F/Cor_N] e [Cor_F/Cor_O], já que o p-valor registado é 

superior a 0,05 valores (p-valor = 0,422).  

 

O gráfico 109 (ver output estatístico original, tabela 253, disponível em 

Apêndices_t.e.I) expõe os resultados obtidos nos segmentos-intrusos líquidos coronais 

quando integrados nas séries [Cor_L/Cor_O], [Cor_L/Cor_F] ou [Cor_L/Cor_N].  

Gráfico 109 - Desempenho na Prova do Intruso para a variável PA Coronal [±ant]+MA em 
competição:  [Cor_L/Cor_O], [Cor_L/Cor_N] e [Cor_L/Cor_F] 

 

Para as séries com formato [Cor_L/Cor_F], a percentagem de sucesso é de 49%, 

para as séries com formato [Cor_L/Cor_O], o sucesso é de 23% e, para as séries com 

formato [Cor_L/Cor_N], o sucesso é de 22%. Estes registos indicam que, mediante 

segmentos concorrentes coronais, oclusivos ou nasais, a amostra demonstra mais 

dificuldades na detecção segmentos-intrusos líquidos coronais do que mediante 

segmentos concorrentes fricativos coronais. 
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A comparação entre as séries [Cor_L/Cor_O] e [Cor_L/Cor_N] não assinala 

diferenças significativas (p-valor = 0,618), contudo, registam-se diferenças muito 

significativas entre as séries [Cor_L/Cor_F] e [Cor_L/Cor_O] e entre as séries 

[Cor_L/Cor_F] e [Cor_L/Cor_N], dado os p-valores apurados na tabela 255 

(disponível em Apêndices_t.e.I), serem correspondentes a 0,005 e a 0,004 valores, 

respectivamente.  

 

Análise do sucesso dos segmentos em competição com maior grau de significância  

Prossegue-se com a comparação das duas séries que apresentam os sucessos 

mais distintos. No gráfico 110, apresentam-se os resultados apurados na Prova do 

Intruso quanto às séries [Cor_F/Cor_L] comparativamente às séries [Cor_O/Cor_N] 

(ver output estatístico original, tabela 253, disponível em Apêndices_t.e.I). 

Gráfico 110 - Desempenho na Prova do Intruso para a variável PA Coronal [±ant]+MA em 
competição: [Cor_F/Cor_L] e [Cor_O/Cor_N] 

 

O gráfico 110 aponta para um melhor desempenho dos sujeitos (56%) no que 

respeita a sua capacidade de detectar fricativas coronais quando estas competem com 

líquidas coronais (séries [Cor_F/Cor_L]) comparativamente à sua capacidade de 

detectar coronais oclusivas (16%) quando estas competem com coronais nasais (séries 
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[Lab_O/Lab_N]). É, a priori, mais fácil identificar coronais fricativas quando os 

segmentos concorrentes na série são coronais líquidas do que detectar coronais 

oclusivas a competir com coronais nasais. Através do teste ANOVA por comparações 

múltiplas (cf. tabela 255, disponível em Apêndices_t.e.I), o p-valor apurado nesta 

operação surge como o mais significativo, ao registar 0,002 valores, corroborando as 

observações decorrentes da leitura do gráfico 110.  

 

Em suma, na análise descritiva e inferencial efectuada ao processo detecção de 

intrusos coronais, tendo conta o PA e o MA dos segmentos com os quais competem na 

série, verifica-se: (i) a presença de diferenças muito significativas entre intrusos 

coronais oclusivos que compitam com coronais fricativas ou líquidas 

comparativamente a séries que oponham intrusos oclusivos coronais a nasais coronais 

([Cor_O/Cor_F] ou [Cor_O/Cor_L] ≠ [Cor_O/Cor_N]); (ii) a presença de diferenças 

muito significativas na detecção de coronais nasais que compitam com coronais 

oclusivas comparativamente a coronais nasais que compitam com coronais líquidas 

([Cor_N/Cor_O] ≠ [Cor_N/Cor_L]); (iii) a presença de diferenças muito 

significativas entre intrusos coronais líquidos que compitam com coronais fricativas 

comparativamente a séries que oponham intrusos coronais líquidos a coronais nasais 

ou oclusivas ([Cor_L/Cor_F] ≠ [Cor_L/Cor_N] ou [Cor_L/Cor_FO); (iv) a presença 

de diferenças muito significativas na detecção de coronais fricativas que compitam 

com coronais líquidas comparativamente a coronais fricativas que compitam com 

coronais nasais ou oclusivas ([Cor_F/Cor_L] ≠ [Cor_F/Cor_N] ou [Cor_F/Cor_O]). 

É na comparação entre as séries com resultados opostos que se regista o maior grau de 

significância quanto às diferenças encontradas, em termos de sucesso, remetendo, no 
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presente caso dos intrusos coronais+MA, para as séries com formato ([Cor_F/Cor_L] 

versus [Cor_O/Cor_N]). 

 

Análise do TR dos segmentos em competição  

No gráfico 111, ilustra-se a análise descritiva dos TR relativamente aos intrusos 

labiais oclusivos. Assim, até se completarem todas as combinatórias possíveis, são 

aqui comparados os TR desses segmentos quando integrados em séries 

[Cor_O/Cor_N] por oposição a séries [Cor_O/Cor_F] e [Cor_O/Cor_L]. (ver output 

estatístico original, tabela 256, disponível em Apêndices_t.e.I). 

Gráfico 111 - Desempenho na Prova do Intruso segundo o TR para a variável PA Coronal 
[±ant]+MA em competição: [Cor_O/Cor_F], [Cor_O/Cor_N] e [Cor_O/Cor_L] 

 

Os TR registados mostram que, em séries [Cor_O/Cor_N], a detecção de 

oclusivas coronais apresenta um TR de 36540 ms, em séries com formato 

[Cor_O/Cor_F], o TR é de 28278 ms e, em séries [Cor_O/Cor_L], o TR é de 29580 

ms. Estes resultados indiciam mais demora na detecção dos segmentos-intrusos 

quando se encontram em competição com nasais coronais do que quando se 

encontram em competição com coronais fricativas ou líquidas. A tabela 257 

(disponível em Apêndices_t.e.I) assinala a presença de diferenças significativas (p-
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valor = 0,043) no TR dos segmentos em competição presentes em cada série, pelo que 

se prossegue com a análise das porções que compõem este conjunto [Cor_O/N/F/L] 

através do teste ANOVA por comparações múltiplas. Os p-valores apurados  

encontram-se acima de 0,05, nomeadamente com 0,027 valores para a comparação 

entre as séries [Cor_O/Cor_N] e [Cor_O/Cor_F] e com 0,035 valores para a 

comparação entre as séries [Cor_O/Cor_N] e [Cor_O/Cor_L]. Contudo, não se 

registam diferenças significativas entre as séries [Cor_O/Cor_F] versus 

[Cor_O/Cor_L], dado o p-valor igual a 0,755 (cf. tabela 258, disponível em 

Apêndices_t.e.I).  

 

No gráfico 112,  registam-se os TR dos intrusos nasais coronais (ver output 

estatístico original, tabela 256, disponível em Apêndices_t.e.I), comparando estes 

segmentos quando integrados em séries [Cor_N/Cor_O], [Cor_N/Cor_F] ou 

[Cor_N/Cor_L].  

Gráfico 112 - Desempenho na Prova do Intruso segundo o TR para a variável PA Coronal 
[±ant]+MA em competição: [Cor_N/Cor_O], [Cor_N/Cor_F] e [Cor_N/Cor_L] 

 

Os TR mais baixos são registados quando as nasais coronais competem com 

fricativas coronais (26861 ms), seguindo-se as nasais coronais em competição com a 

líquidas coronais (27894 ms) e, por último, as nasais coronais com as oclusivas 
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coronais (35312 ms). Por outras palavras, tal como observado na análise descritiva 

homóloga realizada às oclusivas labiais, aparenta ser mais rápido detectar os 

segmentos-intrusos nasais coronais quando os seus concorrentes na série são coronais 

fricativas ou líquidas do que quando são coronais oclusivas. Aplicado o teste ANOVA 

por comparações múltiplas (cf. tabela 258, disponível em Apêndices_t.e.I), não se 

regista significância quanto à totalidade das diferenças mencionadas, já que se observa 

um p-valor acima dos 0,05 valores, para a comparação entre os TR das séries 

[Cor_N/Cor_F] e [Cor_N/Cor_L] (p-valor = 0,781). Contrariamente, a comparação 

entre os TR registados para as séries [Cor_N/Cor_O] e [Cor_N/Cor_L] ou 

[Cor_N/Cor_F] assinala diferenças significativas (p-valor = 0,028 e p-valor = 0,020, 

respectivamente) (cf. tabela 258, disponível em Apêndices_t.e.I). 

 

No gráfico 113, ilustram-se os TR relativos aos segmentos fricativos coronais 

(ver output estatístico original, tabela 256, disponível em Apêndices_t.e.I), 

proporcionando a comparação entre o TR desses segmentos quando integrados em 

séries com os formatos [Cor_F/Cor_O], [Cor_F/Cor_L] ou [Cor_F/Cor_N]. 

Gráfico 113 - Desempenho na Prova do Intruso segundo o TR para a variável PA Coronal 
[±ant]+MA em competição: [Cor_F/Cor_L], [Cor_F/Cor_O] e [Cor_F/Cor_N] 
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Os sujeitos necessitam de menos tempo para detectar fricativas coronais quando 

integram séries [Cor_F/Cor_L] (16396 ms), comparativamente a séries 

[Cor_F/Cor_N] (26708 ms) e com formato [Cor_F/Cor_O] (34529 ms). Assim, 

quando os segmentos concorrentes na série são líquidas coronais, o tempo despendido 

para a detecção de fricativas coronais parece ser mais reduzido do que quando 

competem com coronais nasais ou com coronais oclusivas. Com base na interpretação 

dos dados na tabela 258 (disponível em Apêndices_t.e.I), confirma-se que existem 

diferenças muito significativas entre os TR das séries com formato [Cor_F/Cor_L] e 

os TR das séries [Cor_F/Cor_N]  (p-valor = 0,009) ou [Cor_F/Cor_O] (p-valor = 

0,008) e diferenças significativas entre os TR das séries com formato [Cor_F/Cor_N] 

e os TR das séries [Cor_F/Cor_O] (p-valor = 0,026).  

 

O gráfico 114 apresenta os TR registados nos segmentos-intrusos líquidos 

coronais quando integrados em séries [Cor_L/Cor_O], [Cor_L/Cor_N] ou 

[Cor_L/Cor_F] (ver output estatístico original, tabela 256, disponível em 

Apêndices_t.e.I). 

Gráfico 114 - Desempenho na Prova do Intruso segundo o TR para a variável PA Coronal 
[±ant]+MA em competição: [Cor_L/Cor_O], [Cor_L/Cor_N] e [Cor_L/Cor_F] 
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As séries [Cor_L/Cor_O] são as que registam piores TR (28461 ms), seguindo-

se as séries [Cor_L/Cor_N] (27131 ms) e, por fim, as séries [Cor_L/Cor_F] (17291 

ms). Estes TR indicam, a priori, que, mediante segmentos concorrentes fricativos 

coronais, os sujeitos necessitam de menos tempo para detectar intrusos coronais 

líquidos; contudo, mediante segmentos concorrentes coronais oclusivos ou nasais, 

manifestam mais dificuldades na detecção do intruso. Não se registam diferenças 

significativas entre o TR das séries [Cor_L/Cor_O] e o TR das séries [Cor_L/Cor_N] 

(p-valor = 0,891), porém, assinalam-se diferenças muito significativas entre o TR das 

séries [Cor_L/Cor_F] quando comparado ao TR das séries [Cor_L/Cor_N] (p-valor = 

0,010) ou [Cor_L/Cor_O] (p-valor = 0,009), tal como observado na análise dos 

segmentos-intrusos fricativos coronais. Desta forma, não existe diferenças quanto ao 

TR despendido até à detecção de líquidas, quer estejam inseridas em séries 

[Cor_L/Cor_O] ou em séries [Cor_L/Cor_N]; contudo, os sujeitos mostram ser mais 

rápidos nas detecção desses intrusos quando integrados em séries com formato 

[Cor_L/Cor_F] (cf. tabela 258, disponível em Apêndices_t.e.I).  

 

Análise do TR dos segmentos em competição com maior grau de significância  

Encerra-se a presente sub-secção com a comparação das duas séries que 

apresentam comportamentos mais opostos, em termos de TR. No gráfico 115, 

apresentam-se os TR apurados na Prova do Intruso quanto às séries [Cor_F/Cor_L] 

comparativamente às séries [Cor_O/Cor_N] (ver output estatístico original,  tabela 

256, disponível em Apêndices_t.e.I).  
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Gráfico 115 - Desempenho na Prova do Intruso segundo o TR para a variável PA Coronal 
[±ant]+MA em competição: [Cor_F/Cor_L] e [Cor_O/Cor_N] 

 

Os sujeitos necessitam de menos tempo para detectar fricativas coronais a 

competir com líquidas coronais (16396 ms) do que para detectar oclusivas coronais a 

competir com nasais coronais (36540 ms). A validação inferencial destas constatações 

é realizada através do teste ANOVA por comparações múltiplas (cf. tabela 258, 

disponível em Apêndices_t.e.I), sendo que o p-valor apurado nesta operação surge 

como sendo o mais significativo, ao registar 0,006 valores, corroborando estas 

observações. 

 

Em suma, na análise descritiva e inferencial efectuada ao TR associado à 

detecção de segmentos-intrusos coronais, tendo em conta o PA e o MA dos segmentos 

com os quais competem na série, verifica-se : (i) a presença de diferenças muito 

significativas entre intrusos coronais oclusivos que compitam com coronais fricativas 

ou líquidas, comparativamente a séries que oponham intrusos oclusivos coronais a 

nasais coronais (TR[Cor_O/Cor_F] ou TR[Cor_O/Cor_L] ≠ TR[Cor_O/Cor_N]); (ii) 

a presença de diferenças muito significativas na detecção de coronais nasais que 

compitam com coronais oclusivas, comparativamente a coronais nasais que compitam 
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com coronais líquidas ou com coronais fricativas (TR[Cor_N/Cor_O] ≠ 

TR[Lab_N/Lab_L] ou TR[Lab_N/Lab_F]); (iii) a presença de diferenças muito 

significativas entre intrusos coronais líquidos que compitam com coronais fricativas, 

comparativamente a séries que oponham intrusos coronais líquidos a coronais nasais 

ou oclusivas (TR[Cor_L/Cor_F] ≠ TR[Cor_L/Cor_N] ou TR[Cor_L/Cor_FO]); (iv) 

a presença de diferenças muito significativas na detecção de coronais fricativas que 

compitam com coronais líquidas, comparativamente a coronais fricativas que 

compitam com coronais nasais ou oclusivas (TR[Cor_F/Cor_L] ≠ TR[Cor_F/Cor_N] 

ou TR[Cor_F/Cor_O]) e de diferenças significativas na detecção de coronais 

fricativas que compitam com coronais nasais, comparativamente a coronais fricativas 

que compitam com coronais oclusivas (TR[Cor_F/Cor_N] ≠ TR[Cor_F/Cor_O]. É na 

comparação entre as séries com resultados mais opostos que se regista o maior grau de 

significância quanto às diferenças encontradas, em termos de TR, remetendo, para as 

séries TR[Cor_F/Cor_L] versus TR[Cor_O/Cor_N]. 

 

6.5.4. Resultados para a relação entre Dorsal e modo de articulação 

A análise descritiva dos resultados apurados na Prova do Intruso relativamente 

aos segmentos dorsais tendo em conta o MA ao qual podem estar associados, 

apresenta-se no gráfico 116, proporcionando a comparação entre intrusos dorsais 

oclusivos e intrusos dorsais líquidos (cf. output estatístico original, tabelas 259, 

disponível em Apêndices_t.e.I). Assim, é comparado o sucesso obtido entre séries 

como [ʀgg] (com formato [Dor_L/Cor_O]) e séries como [gʀʀ] (com formato 

[Dor_O/Dor_L]). 
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Gráfico 116 - Desempenho na Prova do Intruso para a variável PA Dorsal+MA em 
competição: [Dor_O/Dor_L] e [Dor_L/Dor_O] 

 
 

A detecção de intrusos oclusivos em competição com líquidas, ambos dorsais, 

apresenta 21% de sucesso comparativamente à detecção de líquidas dorsais (25%) 

quando se encontram em competição com oclusivas igualmente dorsais, sugerindo 

maior facilidade na detecção de intrusos em séries do tipo [Dor_L/Dor_O]. A análise 

inferencial dos resultados é efectuada através da aplicação do t-Student; o p-valor 

apurado não assinala diferenças significativas em séries [Dor_L/Dor_O] nem em 

séries [Dor_O/Dor_L]  (p-valor = 0,843, ver na tabela 260, disponível em 

Apêndices_t.e.I). 

 

Análise do TR dos segmentos em competição  

No gráfico 117, ilustram-se os TR apurados na Prova do Intruso relativamente 

aos segmentos Dorsais (ver output estatístico original, tabela 261, disponível em 

Apêndices_t.e.I).  
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Gráfico 117 - Desempenho na Prova do Intruso segundo o TR para a variável PA Dorsal+MA 
em competição: [Dor_O/Dor_L] e [Dor_L/Dor_O] 

 

Com base nos TR apresentados no gráfico 117 verifica-se que os sujeitos 

necessitam de menos tempo para detectar os segmentos-intrusos dorsais líquidos 

quando os mesmos integram séries com formato [Dor_L/Dor_O] (27313 ms) 

comparativamente ao tempo necessário para detectar dorsais oclusivos inseridas em 

séries com formato [Dor_O/Dor_L] (28698 ms).  

O teste t-Student aplicado com vista à verificação inferencial das diferenças 

empiricamente descritas não confirma a presença de diferenças significativas na 

detecção de intrusos tendo em conta as variáveis em análise, ao registar um p-valor 

superior a 0,05 valores (p-valor = 0,843, cf. tabela 262, disponível em 

Apêndices_t.e.I), ou seja, não existem diferenças quanto ao TR associado à detecção 

de intrusos inseridos em séries com formato [Dor_O/Dor_L] comparativamente a 

séries com formato [Dor_L/Dor_L].  

 

Em suma, na análise descritiva e inferencial efectuada ao sucesso e ao TR 

associados à detecção de segmentos com Dorsal+MA e considerando estas mesmas 

propriedades relativamente aos segmentos com os quais competem em cada série da 

Prova do Intruso, verifica-se a ausência de diferenças significativas tanto no sucesso 

Dor_O/L.tr
28698

Dor_L/O.tr
27313

0

10000

20000

30000

40000

Te
m

po
 d

e R
ea

cç
ão

  (
m

s)

PA+MA dos segmentos em competição 
(intruso vs concorrente)



 

 355 

como no TR associados à detecção de dorsais e respectivos MA, estejam elas a 

competir com oclusivas dorsais ou com líquidas dorsais.  

 

6.6. Sumário dos resultados relativos ao ponto e ao modo de articulação na 

consciência segmental 

O quadro 30 apresenta, de forma resumida, os resultados apurados na Prova do 

Intruso, tendo em conta as propriedades consideradas neste estudo, nomeadamente as 

propriedades fonéticas e fonológicas relativas ao PA (Labial, Coronal e Dorsal), 

isoladamente, numa primeira fase, e em conjunto com as classes do MA dos 

segmentos testados, numa segunda fase. Neste quadro, à semelhança do sucedido nas 

secções sumárias relativas aos resultados obtidos nas Provas B (cf. capítulo 5) e do 

sucedido na secção 6.3 do presente capítulo, relativa à apresentação sumária da análise 

efectuada à Prova do Intruso em função da variável MA, a apresentação dos 

resultados decorrentes da análise correlacional obedece aqui também a um código de 

cor, sendo que: (i) a cinza claro, constam as variáveis sem correlações estatísticas 

identificadas (nem positivas nem negativas, nem significativas nem muito 

significativas); (ii) a negrito com cor vermelha, constam as variáveis com correlações 

muito significativas negativas; (iii) a vermelho claro (não negrito), constam as 

variáveis com correlações significativas negativas (ou no limiar da significância); (iv) 

a negrito com cor verde, constam as variáveis com correlações muito significativas 

positivas; (v) a verde claro (não negrito), constam as variáveis com correlações 

significativas positivas (ou no limiar da significância). Quando as variáveis se 

encontram separadas pelo símbolo |, significa que os resultados da análise comparativa 

apontam para a ausência de significância das variáveis testadas (p-valor ≥ 0,06), 
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enquanto o símbolo / traduz a presença de diferenças no limiar da significância (0,05 < 

p-valor < 0,06). A presença efectiva de diferenças significativas (p-valor ≤ 0,05) ou 

muito significativas (p-valor ≤ 0,01) entre as variáveis testadas é assinalada com o 

símbolo > a fim de caracterizar a tendência amostral identificada (hierarquia e padrão 

associados ao processamento das variáveis em estudo), proporcionada pelas diferenças 

significativas apuradas na análise estatística aqui desenvolvida.  

Quadro 30 – Filtro dos resultados correlacionais (efeito) e comparativos (tendência) mais 
significativos na Prova do Intruso para o PA, isoladamente e na sua relação com o MA 

 Prova do 
Intruso 

- intrusos 
isolados -  
(resultados 

qualitativos) 

Prova do Intruso 
- intrusos em competição -  
(resultados qualitativos - %) 

Prova do Intruso 
- intrusos em competição -  

(resultados quantitativos - ms) 
Propriedade 
fonológica 

PA 
Lab. / Cor. 

[±ant] / Dor. 
(isolados) 

Cor. [-ant] > Lab. 
| Cor.[+ant] > Dor. 

[Lab/Lab] | / > [Cor/Dor] |> [Cor/Cor] > 
[Dor/Dor] 
 

[Lab/Lab] | > [Cor/Cor] > [Dor/Dor] 
 

PA 
+ 

MA 

Lab._F / 
Lab._O / 
Lab._N 

Lab_F > Lab_N  | 
Lab_O 

[Lab._F/Lab._N] > [Lab._N/Lab._F] > 
[Lab._F/Lab._O] > [Lab._O/Lab._F] 
> [Lab._N/Lab._O] > 
[Lab._O/Lab._N]  

[Lab._F/Lab._N] > [Lab._O/Lab._N]  

Cor+_F / 
Cor-_F / 
Cor+_O /  
Cor+_N / 
Cor+_L 

Cor-_F | Cor+_F> 
Cor+_L >Cor+_N|  
-Cor+_O 

[Cor._F/Cor._L] > [Cor._L/Cor._F] > 
[Cor._N/Cor._L] > [Cor._F/Cor._N] | 
[Cor._N/Cor._F] > [Cor._F/Cor._O] |  
[Cor._O/Cor._F] | [Cor._O/Cor._L] | 
[Cor._L/Cor._O] | [Cor._L/Cor._N] | 
[Cor._N/Cor._O] | [Cor._O/Cor._N]  

[Cor._F/Cor._L] > [Cor._L/Cor._F] > 
[Cor._F/Cor._N] | [Cor._N/Cor._F] > 
[Cor._L/Cor._N] | [Cor._N/Cor._L] > 
[Cor._O/Cor._F] | [Cor._L/Cor._O] |  
[Cor._O/Cor._L] | [Cor._F/Cor._O] | 
[Cor._N/Cor._O] | [Cor._O/Cor._N]  

Dor._O / 
Dor._L Dor_L | Dor_O [Dor_L/Dor_O] | [Dor_O/Dor_L] [Dor_L/Dor_O] | [Dor_O/Dor_L] 

 

Começando pela análise correlacional efectuada exclusivamente em função do 

PA dos segmentos testados, constata-se que apenas Coronal [-ant] actua 

favoravelmente no sucesso da amostra na Prova do Intruso. Os restantes PA não 

beneficiam linearmente o desempenho, nem na análise dos ‘intrusos isolados’, nem na 

análise dos ‘intrusos em competição’ (quer em termos de taxa de sucesso como em 

termos de TR). Nas comparações decorrentes da estatística descritiva e inferencial, 

assinalam-se (i) diferenças significativas quando considerado o efeito Coronal [±ant], 

na análise ‘intrusos isolados’; (ii) diferenças significativas entre as séries com formato 

[Lab/Lab] ou [Cor/Dor] e as séries com formato [Dor/Dor] e entre as séries com 
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formato [Lab/Lab] e as com formato [Dor/Cor], na análise ‘intrusos em competição’ 

de acordo com o sucesso da amostra; (iii) diferenças significativas entre as séries com 

formato [Lab/Lab] ou [Cor/Cor] e as com formato [Dor/Dor], na análise ‘intrusos em 

competição’ de acordo com TR associado ao sucesso da amostra.  

Quando a análise ao PA é mais detalhada, distinguindo os diferentes MA aos 

quais cada PA se pode associar, emergem algumas tendências. Na análise 

correlacional efectuada aos ‘intrusos isolados’ tendo em conta as classes naturais 

associadas ao Labial, os resultados apurados apontam para uma correlação muito 

significativa positiva forte das fricativas labiais e coronais, passando para o 

comportamento oposto quando observadas as oclusivas labiais, coronais e dorsais. As 

líquidas coronais e dorsais surgem com uma correlação significativa positiva muito 

ligeira, enquanto as nasais voltam a não assinalar qualquer correlação entre as suas 

propriedades fonológicas e o desempenho amostral observado. Por outras palavras, as 

fricativas labiais e coronais promovem fortemente o sucesso da amostra, enquanto as 

oclusivas labiais, coronais ou dorsais o despromovem fortemente; as líquidas, tanto 

coronais como dorsais, favorecem-no muito ligeiramente, sendo que as nasais labiais e 

coronais não interferem nem positiva nem negativamente no desempenho dos sujeitos.  

Já na análise comparativa (descritiva e inferencial) efectuada aos resultados 

apurados, tendo em conta a competição estabelecida em cada série da Prova do 

Intruso, entre os segmentos em competição (segmentos-intrusos versus concorrentes), 

verifica-se: (i) a presença de diferenças muito significativas entre intrusos labiais 

oclusivos que compitam com labiais nasais ou com labiais fricativas ([Lab_O/Lab_N] 

≠ [Lab_O/Lab_F]); (ii) a presença de diferenças muito significativas na detecção de 

labiais nasais que compitam com labiais oclusivas comparativamente a labiais nasais 

que compitam com labiais fricativas ([Lab_N/Lab_O] ≠ [Lab_N/Lab_F]); (iii) a 
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presença de diferenças significativas na detecção de labiais fricativas que compitam 

com labiais oclusivas, comparativamente a labiais fricativas que compitam com labiais 

nasais ([Lab_F/Lab_O] ≠ [Lab_F/Lab_N]). É na comparação entre as séries com 

resultados mais opostos que se regista o maior grau de significância quanto às 

diferenças encontradas, remetendo, no presente caso dos intrusos labiais+MA, para as 

séries com formato [Lab_F/Lab_N] versus [Lab_N/Lab_O]. 

 Para o caso da variável Coronal+MA, verifica-se: (i) a presença de diferenças 

muito significativas entre intrusos coronais oclusivos que compitam com coronais 

fricativas ou líquidas, comparativamente a séries que oponham intrusos oclusivos 

coronais a nasais coronais ([Cor_O/Cor_F] ou [Cor_O/Cor_L] ≠ [Cor_O/Cor_N]); 

(ii) a presença de diferenças muito significativas na detecção de coronais nasais que 

compitam com coronais oclusivas, comparativamente a coronais nasais que compitam 

com coronais líquidas ([Cor_N/Cor_O] ≠ [Cor_N/Cor_L]); (iii) a presença de 

diferenças muito significativas entre intrusos coronais líquidos que compitam com 

coronais fricativas, comparativamente a séries que oponham intrusos coronais líquidos 

a coronais nasais ou oclusivas ([Cor_L/Cor_F] ≠ [Cor_L/Cor_N] ou 

[Cor_L/Cor_FO); (iv) a presença de diferenças muito significativas na detecção de 

coronais fricativas que compitam com coronais líquidas, comparativamente a coronais 

fricativas que compitam com coronais nasais ou oclusivas ([Cor_F/Cor_L] ≠ 

[Cor_F/Cor_N] ou [Cor_F/Cor_O]). É na comparação entre as séries com resultados 

mais opostos que se regista o maior grau de significância quanto às diferenças 

encontradas, remetendo no presente caso dos intrusos coronais+MA, para as séries 

([Cor_F/Cor_L] versus [Cor_O/Cor_N]).  
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Para o caso da variável Dorsal+MA, não se verificam diferenças significativas 

relativamente ao sucesso na detecção desses segmentos, estejam elas a competir com 

oclusivas dorsais ou com líquidas dorsais. 

Ainda com base no quadro 30 e permanecendo no mesmo contexto de análise – 

segmentos em competição – , é possível observar o comportamento dos sujeitos tendo 

em conta o seu TR. Assim, a análise comparativa (descritiva e inferencial) dos 

resultados apurados para a variável Labial+MA aponta para a ausência de diferenças 

significativas entre o tempo despendido na detecção de labiais oclusivas inseridas em 

qualquer uma das séries em comparação, organizadas em função do PA e do MA do 

segmento-intruso, isto é, Lab_O (TR[Lab_O/Lab_N] = TR[Lab_O/Lab_F]; 

TR[Lab_N/Lab_O] = TR[Lab_N/Lab_F] e TR([Lab_F/Lab_O] = 

TR[Lab_F/Lab_N]). É na comparação entre o TR das séries com resultados mais 

opostos que se regista o maior grau de significância quanto às diferenças encontradas. 

 Para o caso do TR associado à detecção de segmentos-intrusos coronais, 

verifica-se: (i) a presença de diferenças muito significativas entre intrusos coronais 

oclusivos que compitam com coronais fricativas ou líquidas, comparativamente a 

séries que oponham intrusos oclusivos coronais a nasais coronais (TR[Cor_O/Cor_F] 

ou TR[Cor_O/Cor_L] ≠ TR[Cor_O/Cor_N]); (ii) a presença de diferenças muito 

significativas na detecção de coronais nasais que compitam com coronais oclusivas, 

comparativamente a coronais nasais que compitam com coronais líquidas ou com 

coronais fricativas (TR[Cor_N/Cor_O] ≠ TR[Lab_N/Lab_L] ou TR[Lab_N/Lab_F]); 

(iii) a presença de diferenças muito significativas entre intrusos coronais líquidos que 

compitam com coronais fricativas, comparativamente a séries que oponham intrusos 

coronais líquidos a coronais nasais ou oclusivas (TR[Cor_L/Cor_F] ≠ 

TR[Cor_L/Cor_N] ou TR[Cor_L/Cor_FO]); (iv) a presença de diferenças muito 
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significativas na detecção de coronais fricativas que compitam com coronais líquidas, 

comparativamente a coronais fricativas que compitam com coronais nasais ou 

oclusivas (TR[Cor_F/Cor_L] ≠ TR[Cor_F/Cor_N] ou TR[Cor_F/Cor_O]) e de 

diferenças significativas na detecção de coronais fricativas que compitam com 

coronais nasais, comparativamente a coronais fricativas que compitam com coronais 

oclusivas (TR[Cor_F/Cor_N] ≠ TR[Cor_F/Cor_O]. É na comparação entre as séries 

com resultados mais opostos que se regista o maior grau de significância quanto às 

diferenças encontradas: (TR[Cor_F/Cor_L] versus TR[Cor_O/Cor_N]).  

Para o caso da variável Dorsal+MA, não se verificam diferenças significativas 

relativamente ao TR na detecção desses segmentos, estejam elas a competir com 

oclusivas dorsais ou com líquidas dorsais. 

 

Em suma, da análise correlacional realizada às variáveis PA+MA, (i) as 

labiais+MA apresentam uma correlação positiva forte e muito significativa das labiais 

fricativas mas negativa forte e muito significativa das labiais oclusivas; (ii) as coronais 

existem uma correlação positiva e muito ligeira das coronais líquidas e uma correlação 

positiva forte e muito significativa das labiais fricativas mas negativa forte e muito 

significativa das labiais oclusivas; (iii) as dorsais apresentam uma correlação positiva 

e muito ligeira das coronais líquidas e uma correlação negativa forte e muito 

significativa das labiais oclusivas. Não se registam mais associações decorrentes da 

análise correlacional efecutada aos restantes resultados, nos restantes contextos.  

Com base na análise comparativa dos resultados apurados (análise descritiva e 

inferencial) tendo em conta todos os segmentos em estudo (‘intruso isolado’, ‘sucesso 

e TR do intruso em competição’), anula-se a possibilidade de identificação de um 
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padrão tendencial decorrente exclusivamente de um efeito de PA. Contudo, na análise 

comparativa dos resultados em função do factor PA+MA, verifica-se que as labiais e 

as coronais, fricativas e líquidas, por oposição às labiais, coronais e dorsais oclusivas, 

favoráveis ao sucesso amostral na Prova do Intruso, identificando-se um padrão 

tendencial, não relativo ao papel do PA (efeito PA), mas ao papel de PA quando 

associado a determinados MA (efeito PA+MA). Não se registam mais tendências 

decorrentes da análise comparativa efecutada aos restantes resultados. 
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IV PARTE – DISCUSSÃO DOS RESULTADOS E CONCLUSÕES DO ESTUDO 

 

CAPÍTULO 7 – Efeitos fonológicos, fonéticos e ortográficos, frequência e tempo 

de reacção 

Segundo Goldsmith (1995b) e Chomsky e Halle (1999), tanto as representações 

fonológicas como as fonéticas integram o conhecimento fonológico. No conhecimento 

metafonológico, permanecem dúvidas quanto à natureza das representações 

mobilizadas em tarefas de consciência segmental, já que alguns estudos destacam a 

influência dos aspectos fonológicos, outros a dos fonéticos e outros, ainda, a dos 

ortográficos, dada a correlação entre consciência segmental e alfabetização136. Para 

Matzenauer (1995), o papel da interacção entre fonética e fonologia não se coloca, já 

que o desenvolvimento do sistema contrastivo é inerente ao sistema fonológico, na 

medida em que a representação de um fone é feita em função de aspectos fonéticos 

básicos relativos ao modo e ponto de articulação e ao vozeamento desse segmento, 

codificados sob a forma de traços distintivos. Neste sentido, assume-se que a descrição 

de aspectos fonéticos constitui uma ferramenta para a caracterização de aspectos 

fonológicos, tal como sugerido por Veloso (2003, 2010) quanto ao processamento 

metafonológico, e por outros investigadores, no domínio do processamento fonológico 

em geral. Segundo este autor, a caracterização do conhecimento fonológico, numa 

dimensão metafonológica, passa também pela observação de produções de escrita e de 

leitura emergentes. Associando a isto a referida correlação entre consciência 
                                                
136 Cf. Morais et al. (1979), Morais, Alegría e Content (1987), Ehri e Wilce (1980), Morais 
(1991, 2003), Ehri (1993), Alves Martins (1996), Alves Martins e Niza (1998), Scarborough et 
al. (1998), Sim-Sim (1998), Yopp e Yopp (2000), Bourassa e Treiman (2001), Ventura, 
Kolinsky, Brito-Mendes e Morais (2001), Scliar-Cabral (2003), Silva (2003), Veloso (2003), 
Hogal, Catts e Little (2005), Sim-Sim, Ramos e Santos (2006), Viana (2006), Godard (2007), 
Spíndola et al. (2007), Sucena e Castro (2008), Lamprecht et al. (2009), Paiva (2009), 
Carvalho (2012), Castelo (2012), entre outros. 
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segmental e alfabetização (objectos de estudo do presente trabalho) e as questões de 

investigação colocadas (De que modo as propriedades segmentais interferem na 

emergência da consciência segmental? De que modo as propriedades segmentais 

interferem no desempenho de tarefas de escrita e de leitura?),  prossegue-se, nas 

próximas secções, com a discussão dos resultados do estudo aqui apresentado, guiada 

pelas seguintes hipóteses de trabalho:  

H1: A consciência dos segmentos consonânticos difere significativamente em 

função do seu MA e/ou do seu PA e/ou do seu vozeamento. 

H2: A capacidade de conversão de segmentos consonânticos em grafemas difere 

significativamente em função do MA e/ou do PA e/ou do vozeamento do segmento-

alvo. 

 

No presente trabalho, assume-se que a emergência da consciência dos segmentos 

decorre do tratamento holístico do sistema segmental e não do tratamento isolado de 

unidades consonânticas, à semelhança do que se demonstra no âmbito do 

desenvolvimento segmental (Iverson & Wheeler, 1987; Matzenauer, 1988, 1990, 

1996, 2008; Chin & Dinnsen, 1991, 1992; Bernhardt, 1992a, 1992b; Lamprecht, 1995; 

Mota, 1996; Duarte, 2006; Fikkert, 2007; Lazzarotto-Volcão, 2009; Costa, 2010; 

Yamaguchi, 2012) e que os modelos de traços distintivos constituem ferramentas 

adequadas à representação do desenvolvimento do conhecimento fonológico. Para 

Iverson e Wheeler (1987), a aquisição segmental consiste num processo cognitivo que 

visa a construção de um sistema fonológico contrastivo. A criança desenvolve 

gradualmente as representações fonológicas que caracterizam os segmentos da sua 

língua, constituidos por traços distintivos (Bernhardt, 1992a). Ao longo deste 
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processo, é possível observar a presença de contrastes, que demonstram a eficácia de 

modelos de traços distintivos e, por conseguinte, a adequação das teorias fonológicas 

não lineares ao estudo da aquisição do sistema segmental (ibidem). A autonomia dos 

traços pode ser observada logo nas primeiras etapas da aquisição segmental; a título 

ilustrativo, a especificação de PA da vogal tónica de palavras alvo é frequentemente 

usada como default para a especificação do PA de todos os segmentos no domínio da 

palavra como o sugerem Fikkert e Levelt (2008), com base em dados de estádios 

iniciais do processo de aquisição. As crianças começam por manifestar contrastes 

simplificados cujas estruturas vão enriquecendo à medida que as representações 

fonológicas se desenvolvem, até alcançar um nível de complexidade semelhante ao do 

adulto. 

 

7.1. Efeitos fonológicos e efeitos ortográficos  

Como referido na secção 1.2 do capítulo 1, a investigação efectuada no âmbito 

do desenvolvimento fonológico relata a aquisição precoce das oclusivas e das nasais 

seguida da aquisição das fricativas e das líquidas. A literatura refere também a 

preferência pelos traços Labial e Coronal [+ant] dos segmentos posicionados na 

periferia esquerda da palavra (formato igualmente testado na Prova do Intruso). São 

escassos os dados relatados na literatura sobre o impacto do MA e/ou do PA aquando 

da execução de tarefas de CS (ver capítulo 2, secção 2.4). O mesmo se verifica quanto 

à investigação efectuada na área da leitura e da escrita (ver capítulo 3, secção 3.4). 

Partindo destes factos, estabeleceu-se um desenho experimental passível de ser 
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estatisticamente analisada no contexto do problema em análise137, tendo por base as 

questões de investigação e hipóteses relativamente ao papel do MA e/ou do PA e/ou 

do vozeamento dos segmentos-alvo aquando do seu processamento, por falantes 

nativos do PE, em tarefas de metassegmentais138. A validarem-se as hipóteses 

colocadas, confirmar-se-á o efeito das referidas propriedades segmentais em tarefas de 

consciência segmental (Prova do Intruso) e de escrita e leitura (Provas B).  

 

Prova do Intruso (tarefa de consciência segmental) 

A partir dos resultados apresentados nos quadros 29 e 30139, relativos ao impacto 

das propriedades fonológicas na tarefa de detecção do intruso segmental (Prova do 

Intruso), numa fase emergente da consciência segmental, apresentam-se os padrões140 

apurados relativamente a [±cont], [±soan] e [±voz] na sua relação com o PA (figura 

11) e relativamente ao PA considerado isoladamente (figura 12), com maior141 e 

menor142 grau de significância. 

                                                
137 Para mais detalhes sobre as directrizes que constituem a base do plano estatístico adoptado 
no presente trabalho, consulte-se os Apêndices_t.e.. 
138 Recorda-se que, no capítulo 4, os objectivos traçados para a consciência segmental são os 
estabelecidos para a leitura e escrita, no sentido de se apurarem mais dados sobre o impacto de 
MA e/ou de PA e/ou de vozeamento no âmbito da alfabetização, a serem posteriormente 
cruzados com desempenhos na consciência segmental.   
139 Estes quadros apresentam os resultados correlacionais e comparativos mais significativos 
da Prova do Intruso, relativamente às propriedades em foco (quadros apresentados no capítulo 
6, pp. 327 e 368). 
140 Os padrões aqui referidos decorrem de um estudo transversal (o realizado no presente 
trabalho), tratando-se, portanto, de um padrão transversal e não evolutivo. 
141 Os registos com cor preta assinalam propriedades inseridas nos padrões pelos seus 
resultados correlacionais estatisticamente significativos. Os registos a negrito e com cor preta 
assinalam propriedades inseridas nos padrões pelos seus resultados correlacionais 
estatisticamente muito significativos. A presença de setas assinala diferenças significativas 
entre as propriedades em análise (efeito tendencial de base inferencial). 
142 Os registos a cinza assinalam propriedades inseridas nos padrões apenas pelos seus 
resultados descritivos e não inferenciais, dada a ausência de significância estatística a eles 



 

 367 

Figura 11 – Padrão de emergência dos traços [±cont], [±soan] e [±voz] na sua relação com 
o PA, do segmento-intruso, associado ao sucesso da amostra, na tarefa de consciência 
segmental 

 

A figura 12 ilustra o padrão apurado relativamente ao PA quando observado 

isoladamente. 

Figura 12 – Padrão de emergência dos traços do PA do segmento-intruso, associado ao 
sucesso da amostra, na tarefa de consciência segmental 

 

Com base na análise isolada dos segmentos-intrusos detectados com sucesso 

pelos sujeitos, que induzem o processamento das diferenças quanto aos traços [±cont], 

[±soan], [±voz] e de PA inerentes à consoante na periferia esquerda da palavra, 

verifica-se que: 

(i) de acordo com a figura 11, a combinação [+cont; -soan] (fricativas), seguida 

da combinação [+cont; +soan] (líquidas), promovem fortemente a capacidade de 

detectar segmentos-intrusos, contrariamente a [-cont; +soan] (nasais) e a [-cont; -soan] 

(oclusivas); tal facto mostra que [+cont] favorece a capacidade de detectar segmentos-

intrusos, contrariamente a [-cont]; 

(ii) em conformidade com a figura 11 e tendo verificado em (i) que a 

combinação de traços [+cont; ±soan] favorece o desempenho da amostra, 

contrariamente à combinação [-cont; ±soan], pelo contrário [±soan] não se revela 

como um contraste produtivo neste contexto, uma vez que tanto [+soan] como [-soan] 

                                                                                                                                       
associada. A ausência de setas assinala diferenças meramente descritivas entre as propriedades 
em análise (efeito tendencial de base descritiva). 

[+cont; -soan; ±voz] 

• Coronal [-ant] 
• Labial 
• Coronal [+ant] 

[+cont; +soan] 

• Coronal [+ant] 
• Dorsal 

[-cont; +soan] 

• Labial 
• Coronal [+ant] 

[-cont; -soan; ±voz] 

• Labial 
• Coronal [+ant] 
• Dorsal 

Coronal [-ant] Labial, 
Coronal [+ant] Dorsal 
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se associam ora ao traço que promove o sucesso da amostra, [+cont], ora ao que o 

despromove, [-cont], mostrando, portanto, que o sucesso da amostra decorre de 

[+cont] e que o insucesso decorre de [-cont], e não dos valores de [±soan]143; tal facto 

comprova, em fase emergente da consciência segmental, a disponibilização do 

contraste [±soan], por oposição ao contraste [±cont]; 

(iii) quer quando analisado isoladamente, quer quando analisado na sua relação 

com traços muito favoráveis ([+cont; -soan]) ou muito desfavoráveis ([-cont; -soan]) 

ao desempenho, o contraste [±voz] não revela sinais correlacionais nem tendenciais144, 

verificando-se apenas melhores resultados, tanto de [+voz] como de [-voz], sempre 

que associados a [+cont; -soan], e piores resultados, tanto de [+voz] como de [-voz], 

sempre que associados a [-cont; -soan]; tais factos mostram que, em fase emergente da 

consciência segmental, a disponibilização do contraste [±voz] é subsequente à do 

contraste [±cont] e à de [±soan] (cf. figura 11)145; 

(iv) quanto aos traços do PA, Coronal [-ant] promove fortemente a capacidade 

de detectar segmentos-intrusos (note-se que, na periferia esquerda de palavras do PE, 

Coronal [-ant] apenas se associa a [+cont; -soan] (fricativas), traços já identificados 

como sendo fortemente promotores do sucesso em tarefas metassegmentais); segue-se-
                                                
143 Recorda-se que nenhuma correlação estatística foi associada a [±soan] (nem positiva nem 
negativa), nem nenhumas diferenças se encontraram entre os dois valores deste traço, excepto 
quando associado a [+cont] ou a [-cont]. Com efeito, as correlações registadas estão 
consistentemente associadas à presença de [+cont] (correlação positiva) ou de [-cont] 
(correlação negativa), e não ao valor do traço de [soan]. 
144 Embora sem significância estatística em qualquer um dos valores do traço, na análise 
descritiva, os dois padrões são observados, [+voz]>[-voz] e [-voz]>[+voz]. 

145 Recorda-se que os estímulos que integram as séries testadas na Prova do Intruso 
privilegiam a selecção de estímulos que induzam o processamento de segmentos distintos em 
termos do MA, pelo que deve ser ponderado um possível efeito de tal opção metodológica e 
relativizadas as conclusões daí decorrentes. Nas séries usadas, os segmentos distintos em 
termos de [±voz] não se opõem exclusivamente a este nível, além de essas séries serem apenas 
cinco ([dff], [ʃnn], [nʃʃ], [ʃll], [lʃʃ]). Para mais detalhes sobre esta prova, consulte-se a sub-
secção 4.3.5 do capítulo 4. 
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lhe Labial e Coronal [+ant] e, por último, Dorsal, apesar de não ter sido verificada 

uma correlação linear, nem positiva nem negativa, entre estas últimas propriedades e o 

desempenho da amostra (as diferenças observadas são meramente descritivas, sem 

significância estatística); quando observados na sua relação com o MA, verifica-se que 

qualquer PA acompanha o efeito correlacional e tendencial das propriedades de MA a 

que se associa, já que tanto Labial como Coronal associados a [+cont; -soan] 

promovem fortemente a capacidade de detectar segmentos-intrusos, contrariamente a 

Labial, Coronal [+ant] e Dorsal associados a [-cont; -soan]; tais factos demonstram a 

dependência entre MA e PA (cf. figura 12). 

 

A observação conjunta do sucesso e do TR associados à realização da tarefa 

permite a identificação das propriedades segmentais que mais dificultam o 

processamento dos estímulos apresentados e a identificação de processamentos 

linguísticos automáticos e não automáticos146. Quando considerados os resultados da 

Prova do Intruso, tendo em conta as propriedades segmentais em competição nas 

séries, o padrão140 apurado, partindo dos quadros 29 e 30139 e comum às duas 

condições em análise (sucesso e TR), é o representado na figura 13.  

Figura 13 – Padrão de emergência dos traços [±cont], [±soan] e [±voz] na sua relação com 
o PA do segmento-intruso e respectivos segmentos concorrentes, associados ao sucesso e ao 
TR da amostra, na tarefa de consciência segmental 

 

                                                
146 Para mais detalhes sobre TR, consulte-se a secção 2.5 do capítulo 2.  

[+cont; -soan; 
±voz]                 

vs 
[+cont; +soan] 

•  Cor [±ant] 

[+cont; +soan]           
vs 

[+cont; -soan; 
±voz]                  

•  Cor [±ant] 

[+cont; ±soan;
±voz]                   

.           vs          .   
[-cont; +soan]  

•  Labial 
•  Cor [+ant] 
•  Cor [-ant] 

[+cont; -soan; 
±voz]                 

vs 
[-cont; -soan; 

±voz] 

•  Labial 
•  Cor [+ant] 
•  Cor [-ant] 

[+cont; +soan] 
vs 

[-cont; -soan; 
±voz] 

•  Cor [+ant] 
•  Dorsal 

[-cont; -soan; 
±voz]                  

vs 
[-cont; +soan]  

•  Labial 
•  Cor [+ant] 
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A figura 14 ilustra o padrão140 apurado quanto ao sucesso e ao TR, quando 

consideradas as propriedades de PA dos segmentais em competição nas séries da 

Prova do Intruso. 

Figura 14 – Padrão de emergência dos traços do PA do segmento-intruso e respectivos 
segmentos concorrentes, associados ao sucesso e ao TR da amostra, na tarefa de consciência 
segmental 

 

Com base na análise dos segmentos-intrusos e dos seus concorrentes (análise do 

sucesso e do TR), verifica-se que: 

(i) quanto ao MA, e de acordo com a figura 13, [+cont; -soan] e [+cont; +soan] 

promovem fortemente a capacidade de detectar segmentos-intrusos (tanto nas séries 

[F/L] como nas séries [L/F]), contrariamente a [-cont; +soan] e a [-cont; -soan], que a 

despromovem fortemente (tanto nas séries [N/O] como nas séries [O/N]); assim, os 

piores resultados encontram-se na séries com segmentos-intrusos que comportam a 

combinação de traços [-cont; +soan] ou [-cont; -soan], enquanto os melhores 

resultados provêm das séries com segmentos-intrusos que comportam a combinação 

de traços [+cont; -soan] ou [+cont; +soan]; os TR corroboram esta tendência, 

apresentando correlações positivas associadas a TR’s baixos mediante a competição 

entre um segmento-intruso que comporte a combinação de traços [+cont; -soan] em 

competição com segmentos que comportem a combinação de traços [+cont; +soan], ou 

o contrário (segmento-intruso com [+cont; +soan] em competição com segmentos 

[+cont; -soan]), no outro extremo, surgem correlações negativas associadas a TR’s 

altos mediante a competição entre um segmento-intruso com a combinação de traços 

[-cont; -soan] em competição com segmentos com a combinação de traços [-cont; 

+soan], ou o contrário (segmento-intruso com [-cont; +soan] em competição com 

Labial 
vs 

Labial 

Cor [±ant]                                
vs 

Cor [±ant] ou Dorsal 

Dorsal                                 
vs 

Dorsal ou Cor [-ant] 
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segmentos [-cont; -soan]); tal facto mostra que a capacidade de detectar segmentos-

intrusos é melhor e mais rápida mediante um segmento-intruso com [+cont] que 

compita com segmentos [+cont], contrariamente a séries cuja palavra-intrusa apresente 

um segmento-intruso com [-cont] e as palavras em competição apresentem segmentos 

concorrentes com [-cont] (cf. figura 13); 

(ii) ainda quanto ao MA, [±soan] não se revela um contraste problemático, nem 

na análise relativa ao sucesso nem na do TR: (a) uma vez que no padrão apresentado 

na figura 13, os dois valores de [±soan] se encontram ora associados ao traço que 

favorece o desempenho ([+cont]), ora ao que o desfavorece ([-cont]) (ocupando, 

inclusive, extremos opostos no padrão apurado), demonstrando, assim, que o sucesso 

ou insucesso da amostra não decorre dos valores do traço [±soan] mas, sim, de [+cont] 

e de [-cont], respectivamente; (b) uma vez que os dois valores de [±soan] se 

encontram ora associados a TR’s baixos, ora a TR’s altos, mostrando novamente que o 

TR da amostra depende da presença de [+cont] ou de [-cont] nos segmentos das 

palavras que integram as séries testadas (quer no segmento-intruso quer nos segmentos 

concorrentes) e não dos valores do traço [±soan]; tais factos reforçam a noção de 

disponibilização do contraste [±soan] por oposição à do contraste [±cont] (cf. figura 

13); 

(iii) mesmo quando analisado na sua relação com traços muito favoráveis 

([+cont; -soan]) ou muito desfavoráveis ([-cont; -soan]) ao desempenho, tanto o 

sucesso como o TR do contraste [±voz] associados ao segmento-intruso e aos 

segmentos concorrentes não revelam sinais tendenciais consistentes (nem inferenciais 

nem meramente descritivos)144; tal facto mostra que, em fase emergente da consciência 

segmental, a disponibilização do contraste [±voz] é subsequente à de [±cont] e à de 

[±soan] (cf. figura 13)145; 
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(iv) com base na figura 14, relativa aos traços do PA, as séries com melhores 

resultados e com TR’s mais baixos são as que apresentam o formato [Lab/Lab], 

[Cor[+ant]/Cor[+ant]], [Cor[-ant]/Cor[-ant]] ou [Cor[±ant]/Dor]; as séries com 

piores resultados e com TR’s mais altos são as que apresentam o formato [Dor/Cor[-

ant]] ou [Dor/Dor], indicando, portanto, que a detecção de um segmento-intruso com 

Labial ou Coronal [±ant] é mais fácil e mais rápida do que a detecção de um 

segmento-intruso com Dorsal, independentemente do PA dos segmentos com os quais 

cada intruso compete na série (Labial, Coronal [±ant] ou Dorsal); os piores resultados 

(sucesso baixo e TR alto) encontram-se nas séries com traços Dorsal em competição 

entre si, enquanto os melhores resultados (sucesso alto e TR baixo) provêm das séries 

com Labial, Coronal [+ant] ou Coronal [-ant]  em competição entre si; tais factos 

indicam que, em fase emergente do processamento metassegmental, Labial e Coronal 

estão associados a mais sucesso e a TR mais rápidos (cf. figura 14); 

(v), quando observados na sua relação com o MA, qualquer PA acompanha a 

tendência das propriedades de MA a que se associa, já que tanto Labial como Coronal 

associados a [+cont; -soan] promovem mais forte e rapidamente a capacidade de 

detectar segmentos-intrusos, contrariamente, por exemplo, a Labial, Coronal [+ant] e 

Dorsal associados a [-cont; -soan]; os melhores resultados, com os TR mais baixos, 

registam-se em séries com formato [F_Cor[-ant]/L_Cor[+ant]] e os piores resultados, 

com os TR mais altos, registam-se em séries com formato 

[O_Cor[+ant]/N_Cor[+ant]] (em termos de taxa de sucesso) ou [O_Lab/N_Lab] (em 

termos de TR); tais factos demonstram a dependência entre MA e PA, quer em termos 

do sucesso quer em termos do TR observados (cf. figura 13). 
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Desta forma, retomando a hipótese 1 levantada a partir da primeira questão de 

investigação147 (A consciência dos segmentos consonânticos difere significativamente 

em função do seu MA e/ou do seu PA e/ou do seu vozeamento), confirma-se o efeito 

das propriedades segmentais, em particular das relativas ao MA (isoladamente e na 

sua relação com o PA ou com vozeamento), na capacidade de detectar segmentos-

intrusos. Os resultados revelam maior significância nos traços que definem as classes 

do MA, quer quando analisados isoladamente, quer quando analisados em contexto 

competitivo, isto é, considerando as restantes propriedades fonológicas em competição 

na série (efeito inerente à estrutura interna da Prova do Intruso), tanto no sucesso 

demonstrado como no TR’s apurados. 

 

Provas B (tarefas de escrita e de leitura) 

Com base nos resultados apresentados nos quadros 27 e 28148, relativos ao 

impacto das propriedades fonológicas em tarefas de escrita e de leitura (Provas B) 

realizadas numa fase emergente da alfabetização, apresentam-se abaixo os padrões140 

apurados considerando, por um lado, os segmentos com relações grafémicas 

biunívocas (figura 15) e, por outro, os segmentos com relações grafémicas multívocas 

(figura 16), uma vez mais, consideram-se os traços que definem as classes do MA e a 

relação entre MA e PA. 

 

                                                
147 Questão de investigação colocada na secção 4.1 do capítulo 4. De que modo as 
propriedades segmentais interferem na emergência da consciência segmental?.  
148 Estes quadros apresentam os resultados correlacionais e comparativos mais significativos 
das Provas B, relativamente às propriedades em foco (quadros apresentados no capítulo 5, pp. 
247 e 287). 
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Figura 15 – Padrão de emergência dos traços [±cont], [±soan] e [±voz] na sua relação com 
o PA nos segmentos com relações grafémicas biunívocas, associados ao sucesso da amostra 
nas tarefas de escrita e de leitura 

 

Figura 16 – Padrão de emergência dos traços [±cont], [±soan] e [±voz] na sua relação com 
o PA nos segmentos com relações grafémicas multívocas, associados ao sucesso da amostra 
nas tarefas de escrita e de leitura 

 

As figuras 17 e 18 ilustram os padrões apurados quanto ao PA (analisado 

isoladamente) dos segmentos com relações grafémicas biunívocas e multívocas, 

respectivamente, tendo por base o sucesso da amostra nas tarefas de escrita e de leitura 

do presente estudo (Provas B). 

Figura 17 – Padrão de emergência dos traços do PA dos segmentos com relações grafémicas 
biunívocas, associados ao sucesso da amostra nas tarefas de escrita e de leitura 

 

Figura 18 – Padrão de emergência dos traços do PA dos segmentos com relações grafémicas 
multívocas, associados ao sucesso da amostra nas tarefas de escrita e de leitura 

 

 

Tendo por base o efeito da complexidade ortográfica em tarefas de escrita e de 

leitura, recorrentemente apontado na literatura (cf. capítulo 3), recapitulam-se os 

critérios adoptados para a organização e subsequente análise dos resultados 

decorrentes da aplicação das provas de escrita e de leitura, retomando, para tal, o 

quadro 21 e o quadro 22 apresentados no capítulo 4 (aqui, quadro 31).  

[+cont; -soan; ±voz] 

• Labial 

[+cont; +soan] 

• Coronal [+ant] 

[-cont; +soan] 

• Labial 
• Coronal [+ant] 

[-cont; -soan; ±voz] 

• Labial 
• Coronal [+ant] 

[+cont;-soan; 
±voz] 

•  Labial 

[+cont;+soan] 

•  Cor [+ant] 

[-cont;+soan] 

•  Labial 
•  Cor [+ant] 

[-cont;-soan; 
±voz] 

•  Labial 
•  Cor [+ant] 

[+cont;+soan] 

•  Dorsal 

[-cont;-soan; 
±voz] 

•  Dorsal 

[+cont;-soan; 
±voz] 

•  Cor[±ant] 

Labial Coronal [+ant] 

Labial 
Coronal [+ant], 

Dorsal,    
Coronal [-ant] 
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Quadro 31 - Relação entre propriedades do MA presentes no conhecimento fonológico da 
amostra e input ortográfico recebido 

 

[-soan] [+soan] 

[+cont] [-cont] [-cont] [+cont] 

[+voz] [-voz] [-voz] [+voz]   

R
el

aç
ão

 <
se

gm
en

to
s >

 x
 [g

ra
fe

m
as

] 

F seg. [v] [z] [Ʒ] [f] [s] [ʃ]     

graf. <v> <z, 
s,x> 

<j,s,
g> 

<f> <s,ss, 
c,ç,x> 

<z,s, 
ch,x> 

    

O seg.   [p] [t] [k] [b] [d] [g]   

graf.   <p> <t> <c,q, 
qu> 

<b> <d> <g, 
gu> 

  

N seg.     [m] [n]  

graf.     <m> <n>  

L seg.      [l] [ʀ] 

graf.      <l> <r,rr> 

 

Este quadro permite verificar que alguns segmentos mantêm uma relação 

grafémica biunívoca, transparente, como é o caso entre <f> e [f], enquanto outros 

segmentos mantêm uma relação grafémica multívoca, opaca, como é o caso entre <s, 

ss, c, ç, x> e [s], por exemplo. Mais amplamente, permite ainda verificar que algumas 

classes do MA mantêm relações grafémicas totalmente transparentes (as nasais, por 

exemplo), enquanto outras não (as fricativas, por exemplo). 

O quadro 32 ilustra a relação segmento-grafema em termos das propriedades 

relativas ao PA dos segmentos em análise. 
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Quadro 32 - Relação entre propriedades do PA presentes no conhecimento fonológico da 
amostra e input ortográfico recebido  

  
Labial 

Coronal  
Dorsal [+ant] [-ant] 

R
el

aç
ão

 <
se

gm
en

to
s>

 x
 [g

ra
fe

m
as

] 

seg. [p] [b] [m] [f] [v]    

graf. <p> <b> <m> <f> <v>    

seg.  [t] [d] [s] [z] [l] [n]   

graf.  <t> <d> 
<s, 

ss,c,
ç,x> 

<z, 
s,x> 

<l> <n>   

seg.   [ʃ] [Ʒ]  

graf.   
<z,s, 
ch,x> 

<j,s, 
g> 

 

seg.    [k] [g] [ʀ] 

graf.    <c,q,qu> <g,gu> <r,rr> 

 

Da leitura deste quadro, verifica-se que, contrariamente às coronais e às dorsais, 

todas as labiais mantêm relações grafémicas transparentes. 

 

Comentam-se, agora, os padrões relativos apurados e apresentados nas figuras 

15 à 18, relativos ao efeitos das propriedades segmentais na capacidade de converter 

segmentos em grafemas e grafemas em segmentos, em contexto de processamento 

induzido das diferenças de MA, de PA e de MA na sua relação com o PA, 

relacionando-os com as relações grafémicas que os segmentos testados podem 

apresentar (quadros 31 e 32). Assim: 

(i) quanto aos traços que definem as classes do MA quando consideradas apenas 

as relações grafémicas transparentes (figura 15), a combinação [+cont; -soan] e, em 

seguida, a combinação [+cont; +soan] promovem fortemente o desempenho na escrita 
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e na leitura, contrariamente a [-cont; +soan] e a [-cont; -soan]; quando consideradas 

todas as relações grafémicas, as opacas e as transparentes (figura 16), verifica-se que 

[-cont; -soan] e [-cont; +soan] já não constituem as combinações de traços com piores 

resultados. Contudo, estas continuam a não favorecer especialmente o desempenho 

dos sujeitos, apesar de corresponderem às relações segmento-grafema que mais 

precocemente foram ensinadas à amostra149 e que, por conseguinte, mais treinadas 

foram; a combinatória [+cont; +soan] ocupa uma posição mediana no padrão 

apresentado (nem muito favorável, nem muito desfavorável); a combinatória [+cont; -

soan] ocupa os extremos opostos do padrão, estando Labial [+cont; -soan] na posição 

mais favorável e Coronal [+cont; -soan] na posição mais desfavorável ao 

processamento metassegmental. Tal pode dever-se às diferentes condições ortográficas 

reflectidas nos segmentos que comportam estes traços: de acordo com o quadro 31 e 

com o quadro 32, o PE apresenta dois segmentos com Labial [+cont; -soan] com 

relações grafémicas biunívocas e quatro segmentos com Coronal [+cont; -soan] com 

relações grafémicas multívocas; tais factos mostram que a complexidade da ortografia 

interfere no desempenho de tarefas de escrita e de leitura (figura 15 vs figura 16), mas 

mostram também que, mediante segmentos com relações grafémicas transparentes, 

[+cont; -soan], contrariamente a [-cont; -soan], favorece o desempenho na escrita e na 

leitura de sujeitos em fase de alfabetização emergente, corroborando o padrão 

decorrente dos resultados relativos à prova de consciência segmental (figuras 11 e 13 

vs figura 15); 

                                                
149 75% dos segmentos com [-cont; -soan] e 100% dos segmentos com [-cont; +soan] foram 
ensinados logo na primeira fase do processo de alfabetização a que as crianças estiveram 
sujeitas. Para mais detalhes sobre as fases do processo de alfabetização subjacentes aos 
métodos de ensino praticados na instituição de acolhimento da amostra, consulte-se a sub-
secção 4.6.2 do capítulo 4. 
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(ii) ainda quanto ao MA, e em concordância com (i), quando consideradas 

apenas as relações grafémicas transparentes (figura 15), o traço [+cont] favorece o 

desempenho na escrita e na leitura, contrariamente ao traço [-cont]; quando 

consideradas todas as relações grafémicas (opacas e transparentes) (figura 16), tanto [-

cont] como [+cont] se destacam pela negativa, já que os mesmos desfavorecem o 

desempenho dos sujeitos, sendo que o traço [+cont] deixa de ocorrer como traço 

favorável ao desempenho dos sujeitos dada a complexidade ortográfica das fricativas 

referida em (i); com base nos resultados do traço [±cont] e nos da sua relação com o 

traço [±soan], verifica-se que [±soan] não constitui um contraste problemático, nem 

em contexto grafémico biunívoco (figura 15) nem multívoco (figura 16); tanto [+soan] 

como [-soan] se associam ora ao traço que promove o sucesso da amostra, [+cont], ora 

ao que o despromove, [-cont], mostrando que o sucesso da amostra decorre de [+cont] 

e que o insucesso decorre de [-cont] (figura 15 e 16) e/ou de factores ortográficos 

(figura 16)150; tal facto comprova, em fase de alfabetização emergente, a 

disponibilização do contraste [±soan] por oposição à do contraste [±cont], 

corroborando o padrão decorrente dos resultados da prova de consciência segmental 

(figuras 11 e 13 vs figuras 15 e 16); 

(iii) mesmo quando analisado na sua relação com traços muito favoráveis 

(Labial [+cont; -soan] tanto na figura 15 como na figura 16 ou muito desfavoráveis ao 

desempenho (Labial ou Coronal [+ant] associados a [-cont; -soan] na figura 15 e 

Dorsal [±cont; ±soan] ou Coronal [±ant] associado a [+cont; -soan] na figura 16), o 

                                                
150 Recorda-se que nenhuma correlação foi associada a [±soan] (nem positiva nem negativa), 
nem nenhumas diferenças se encontraram entre os dois valores deste traço, excepto quando 
associado a [+cont] ou a [-cont]. Com efeito, as correlações registadas nesses quadros estão 
consistentemente associadas à presença de [+cont] (correlação positiva) em segmentos com 
[+cont; ±soan] e com relações biunívocas, bem como à presença de [-cont] (correlação 
negativa) em segmentos com [-cont; ±soan] e com relações biunívocas ou multívocas. 
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contraste [±voz] não revela sinais correlacionais nem tendenciais151; tal facto mostra 

que, em fase de alfabetização emergente, a disponibilização do contraste [±voz] ocorre 

subsequentemente à de [±cont] e à de [±soan], independentemente das relações 

grafémicas mantidas com os segmentos, corroborando os padrões relativos à prova de 

consciência segmental (figuras 11 e 13 vs figuras 15 e 16); 

(iv) quanto às classes do MA na sua relação com o PA, quando consideradas as 

relações grafémicas transparentes (figura 15), Labial [+cont; -soan] e Coronal [+ant] 

associado a [+cont; +soan] são os traços que mais favorecem o desempenho na escrita 

e na leitura, seguindo-se Labial ou Coronal [+ant] associados a [-cont; +soan] e, por 

último, Labial ou Coronal [+ant] associados a [-cont; -soan]; tal mostra que, à 

semelhança do observado na prova de consciência segmental (figuras 11 e 13), quando 

observados na sua relação com o MA, qualquer PA acompanha o efeito correlacional e 

tendencial das propriedades de MA a que se associa; quando consideradas todas as 

relações grafémicas (opacas e transparentes) (figura 16), verifica-se a replicação do 

padrão descrito anteriormente (para os segmentos com relações grafémicas 

transparentes (figura 15)); no extremo negativo, registam-se as três combinações de 

traços (ausentes na figura 15 por não seleccionarem segmentos com relações 

grafémicas transparentes) que mais desfavorecem o desempenho na escrita e na 

leitura: Dorsal [+cont; +soan], Dorsal [-cont; -soan] e Coronal [±ant] associados a 

[+cont; -soan]; tais factos mostram que, à semelhança do padrão relativo aos 

segmentos com relações grafémicas transparentes (figura 15)  e do padrão observado 

na prova de consciência segmental (figura 11 e 13), quando observada a interacção 

entre PA e MA, qualquer PA acompanha o efeito correlacional e tendencial das 

                                                
151 Embora sem significância estatística em qualquer um dos casos ([+] ou [-]), na análise 
descritiva, os dois padrões são observados, [+voz]>[-voz] e [-voz]>[+voz], tanto na análise 
dos segmentos com relações grafémicas biunívocas como multívocas. 
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propriedades de MA a que se associa, inclusive na análise dos segmentos com relações 

grafémicas multívocas (Figura 16), o que demonstra a dependência entre MA e PA; 

adicionalmente, tais factos demonstram ainda a sobreposição da complexidade 

ortográfica dos grafemas às propriedades fonológicas dos segmentos, dado as três 

combinações de traços com relações grafémicas multívocas surgirem no extremo 

negativo do padrão, isto é, como desfavoráveis ao desempenho nas tarefas de escrita e 

de leitura, independentemente de apresentarem propriedades fonológicas até agora 

assinaladas como favoráveis (como [+cont; -soan]152 e [+cont; +soan]) ou 

desfavoráveis (como [-cont; -soan]) ao desempenho dos sujeitos;  

(v) quanto ao PA Coronal [±ant], quando consideradas as relações grafémicas 

transparentes (figura 17), nenhuma tendência nem nenhum efeito são observáveis, 

uma vez que nenhum segmento com Coronal [-ant] mantém relações grafémicas 

transparentes, não sendo por isso possível estabelecer qualquer relação entre Coronal 

[+ant] e Coronal [-ant]; quando consideradas todas as relações grafémicas, as opacas e 

as transparentes (figura 18), Coronal [+ant] apresenta resultados melhores do que 

Coronal [-ant]153, traço que, neste contexto de análise, apresenta correlações negativas 

(na periferia esquerda de palavras em PE, Coronal [-ant] associa-se apenas a [+cont; -

soan], combinação de traços esta exclusivamente associadas a segmentos com relações 

grafémicas opacas); tais factos contrapõem-se ao padrão relativo a Coronal [±ant] 

decorrente da prova de consciência segmental (cf. figura 12 e 14) (afirmação apenas 
                                                
152 Na figura 16, o segmento com [+cont; +soan] (combinação favorável ao processamento 
metassegmental) e com relações multívocas surge na antepenúltima posição do padrão e 
correspondem apenas a [ʀ]; os segmentos com [-cont; -soan] (combinação desfavorável ao 
processamento metassegmental) e com relações multívocas surgem na penúltima posição do 
padrão e correspondem apenas a [k, g]; os segmentos com [+cont; -soan] (combinação 
favorável ao processamento metassegmental) e com relações multívocas surgem na 
antepenúltima posição do padrão e correspondem a [s, z, ʃ, Ʒ]. 
153 As diferenças estatisticamente observadas são meramente descritivas e não inferenciais 
(sem significância estatística). 
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válida para a tendência baseada nos segmentos com relações grafémicas multívocas 

(figura 18), dado constituir a única passível de análise), porém, demonstram 

novamente: (a) a dependência entre MA e PA (cf. figura 16 e 18), dado Coronal [±ant] 

acompanharem a tendência do MA ao qual podem associar-se, (b) a sobreposição das 

propriedades ortográficas (grafemas) às fonológicas (segmentos), dado Coronal [-ant] 

surgir como desfavorável ao desempenho na escrita e na leitura (todos os segmentos 

com este traço, na periferia de palavras do PE, apresentam relações grafémicas 

complexas) apesar de associado a uma combinação de traços assinalada, até agora, 

como favorável ao desempenho dos sujeitos ([+cont; -soan]);  

(vi) ainda quanto aos traços do PA, Labial constitui o traço com melhores 

resultados tanto na análise dos segmentos com relações grafémicas biunívocas (figura 

17) como multívocas (figura 18)141, Coronal [+ant], individualmente, nos segmentos 

com relações grafémicas biunívocas (Figura 17), e juntamente com Dorsal e com 

Coronal [-ant], nos segmentos com relações grafémicas multívocas (figura 18), 

constituem os PA com piores resultados; relativamente aos traços com maus 

resultados, coloca-se a hipótese de que estes se deverem aos seguintes factos: (a) 

Coronal [+ant] constitui um PA associado a seis dos segmentos observados (/t, d, n, l, 

s, z,/), dos quais, dois mantêm relações grafémicas multívocas (/s, z/) e quatro, 

biunívocas (/t, d, n, l/), sendo que, destes quatro, e de acordo com (i), apenas um é 

fonologicamente favorável ao desempenho (/l/ com [+cont]); assim, Coronal [+ant] 

não constitui uma propriedade muito favorável ao desempenho na escrita e na leitura, 

tanto nos segmentos com relações biunívocas (grafemicamente, os quatro segmentos 

são simples mas, fonologicamente, apenas um é favorável), como nos segmentos com 

relações multívocas (fonologicamente, três dos seis segmentos são favoráveis mas, 

grafemicamente, dois desses três são complexos); (b) Dorsal apenas se associa a 
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segmentos com relações grafémicas multívocas, funcionando como PA desfavorável: 

(c) Coronal [-ant] mantem relações grafémicas multívocas (/ʃ, Ʒ/, cf. quadro 32), cujas 

propriedades fonológicas, apesar de identificadas em (i) e (ii) como muito favoráveis 

([+cont; -soan]), parecem subjugar-se às ortográficas; os factos discutidos quanto ao 

PA dos segmentos com relações grafémicas multívocas não corroboram os da prova 

de consciência segmental (cf. figura 12 e 14 vs figura 18); o mesmo não se constata 

quanto ao padrão obtido a partir dos segmentos com relações grafémicas biunívocas, 

já que os PA passíveis de serem analisados nesta condição ortográfica resultam no 

mesmo padrão que o identificado para a consciência segmental (cf. figuras 12 e 14 vs 

figura 17); em ambos os casos, é novamente demonstrada a dependência entre PA e 

MA. 

 

Desta forma, retomando a hipótese 2 colocada na secção 4.1 do capítulo 4 (A 

capacidade de conversão de segmentos consonânticos em grafemas difere 

significativamente em função do MA e/ou do PA e/ou do vozeamento do segmento-

alvo), confirma-se o efeito das propriedades segmentais no desempenho de tarefas de 

escrita e de leitura, com maior significância quanto ao MA. Esta afirmação é 

principalmente válida para a análise efectuada aos segmentos com relações grafémicas 

transparentes; na análise relativa aos segmentos com todas as relações grafémicas 

(opacas e transparentes), uma menor simetria é observada entre o padrão descrito para 

estes segmentos e o identificado para a consciência segmental154. Com base no acima 

                                                
154 O padrão decorrente da análise efectuada aos segmentos-intrusos e o decorrente da análise 
efectuada aos segmentos com relações biunívocas são muito semelhantes, traduzindo mais 
consistência quanto ao efeito das propriedades consideradas e quanto à relação entre estas 
duas dimensões. O maior distanciamento do padrão decorrente da análise dos segmentos com 
relações grafémicas multívocas reflecte efeitos diferenciados, pelo que o padrão apurado neste 
trabalho deve ser relativizado.  
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exposto, supõe-se que as diferenças observadas entre o padrão identificado para os 

segmentos com relações grafémicas multívocas (cf. figuras 16 e 18) e os apurados 

para os segmentos com relações grafémicas biunívocas (cf. figuras 15 e 17) e para a 

prova de consciência segmental  (cf. figuras 11 e 12) se devam ao efeito de 

propriedades ortográficas. 

Em suma, confirma-se a hipótese levantada a partir da segunda questão de 

investigação colocada155, uma vez que se observa a interferência dos traços que 

definem o MA, isoladamente e na sua relação com o PA e/ou com o vozeamento, nas 

tarefas de escrita e de leitura de segmentos com relações grafémicas biunívocas. 

Quando considerados os segmentos com relações grafémicas multívocas, registam-se 

efeitos quer das propriedades segmentais, quer das propriedades ortográficas dos 

grafemas. 

 

Tendo em conta o acima exposto, emergem diversas questões relativas aos 

factores que poderão motivar os resultados sumariados nas secções anteriores, 

decorrentes da aplicação de provas de consciência segmental e provas de escrita e de 

leitura. Dadas as semelhanças encontradas entre o padrão relativo à consciência 

segmental e o relativo à escrita e à leitura de segmentos com relações grafémicas 

biunívocas, procede-se, primeiramente, à discussão conjunta destes padrões e, 

posteriormente, à discussão do padrão relativo à escrita e à leitura de segmentos com 

relações grafémicas multívocas. 

 

                                                
155 Questão de investigação colocada (para mais detalhes, consulte-se a secção 4.1 do capítulo 
4): De que modo as propriedades segmentais interferem no desempenho de tarefas de escrita 
e de leitura? 
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Prova do Intruso e Provas B (segmentos com relações grafémicas biunívocas) 

Da comparação entre os padrões apurados na Prova do Intruso (cf. figuras 11 e 

14) e os apurados nas Provas B, quanto ao efeito de propriedades fonológicas em 

segmentos com relações grafémicas biunívocas (cf. figuras 15 e 17), constata-se que 

as diferenças relativas ao MA, observado isoladamente e na sua relação com [±voz] e 

com o PA (cf. figuras 11 e 13 vs figura 15), e relativas ao PA, isoladamente 

considerado (cf. figuras 12 e 14 vs figura 17), se devem exclusivamente à presença de 

traços, nos padrões da consciência segmental, que se encontram ausentes nos da 

escrita e da leitura, pelo facto de seleccionarem segmentos que não preenchem a 

condição de biunivocidade grafémica inerente ao contexto em análise. Assim, os 

traços Coronal [+ant] (somente os associados a [+cont; -soan]), Dorsal (associados a [-

cont; -soan], e a [+cont; +soan]) e Coronal [-ant] não integram os padrões relativos à 

escrita e à leitura de segmentos com relações grafémicas transparentes (figuras 15 e 

17). Quando filtrada essa diferença, os padrões decorrentes da consciência segmental e 

os decorrentes da escrita e da leitura de segmentos com correspondências grafémicas 

biunívocas são exactamente iguais. Tais factos demonstram a interferência das 

propriedades segmentais, tanto no âmbito da consciência segmental como no da 

escrita e leitura, bem como a estreita relação entre consciência segmental e 

alfabetização emergentes.  

 

Prova do Intruso e Provas B (segmentos com relações grafémicas multívocas) 

Tal como já referido, os resultados do presente estudo relativos à análise dos 

segmentos com relações grafémicas multívocas apresentam algumas tendências e 
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efeitos assimétricos quando comparados com os observados para os segmentos com 

relações grafémicas biunívocas e para a consciência segmental.  

Da comparação entre os padrões da Prova do Intruso (cf. figuras 11 e 14) e os 

das Provas B com segmentos com relações grafémicas biunívocas (cf. figuras 15 e 

17), relativamente ao apurado nas Provas B com segmentos com relações grafémicas 

multívocas (cf. figuras 16 e 18), constata-se que as diferenças relativas ao MA, 

observado isoladamente e na sua relação com [±voz] e com o PA (cf. figuras 11, 13 e 

15 vs figuras 16), e as relativas ao PA, isoladamente considerado (cf. figuras 12, 14 e 

18), incidem apenas nos traços inerentes a segmentos com relações grafémicas 

multívocas (condição inerente ao contexto grafémico em discussão). Assim, os traços 

que apresentam comportamentos diferenciados neste contexto são Coronal [+ant] 

(somente os associados a [+cont; -soan]), Dorsal (quer associados a [-cont; -soan], 

quer associados a [+cont; +soan]) e Coronal [-ant] (figuras 16 e 18). Quando filtrada 

essa diferença, constata-se que os padrões decorrentes da consciência segmental e os 

decorrentes da escrita e da leitura de segmentos com correspondências grafémicas 

biunívocas são exactamente iguais. Tais factos demonstram a interferência das 

propriedades segmentais, tanto no âmbito da consciência segmental como no da 

escrita e leitura, bem como a estreita relação entre consciência segmental e 

alfabetização emergentes.  

 

Síntese dos efeitos fonológicos e dos efeitos ortográficos  

Da comparação e discussão dos resultados realizadas ao longo da presente 

secção, conclui-se que: 
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(i) globalmente, [+cont] é favorável ao desempenho dos sujeitos em tarefas de 

consciência segmental, de escrita e de leitura, em fase inicial do processo de 

alfabetização, tanto isoladamente como na relação com o PA (interferência das 

propriedades segmentais); os melhores resultados são para a combinatoria de traços 

[+cont; -soan] seguida da conbinatória [+cont;  +soan]; os melhores resultados 

registam-se com relações grafémicas transparentes (interferência das propriedades 

ortográficas); no PE, [+cont; -soan] apresenta mais relações grafémicas multívocas do 

que biunívocas (4 segmentos contra 2) e [+cont] também (5 segmentos contra 3), daí a 

assimetria observada entre o padrão decorrente da análise aos segmentos com relações 

grafémicas multívocas e o da análise aos segmentos com relações grafémicas 

biunívocas relativamente ao desempenho associado a estes traços ([+cont], em geral, e 

[+cont; -soan], em particular); 

(ii)  globalmente, [-cont] é desfavorável ao desempenho dos sujeitos em tarefas de 

consciência segmental, de escrita e de leitura, em fase emergente dessas capacidades, 

tanto isoladamente como em relação com o PA (interferência das propriedades 

segmentais); os resultados pioram mediante a combinação de traços [-cont; -soan] e 

mediante a presença de relações grafémicas opacas (interferência das propriedades 

ortográficas), daí a constatação de efeitos ainda mais negativos no padrão decorrente 

da análise aos segmentos com relações grafémicas multívocas. 

(iii) a combinação de traços [-cont; +soan] não é aqui considerada por se ter 

verificado uma fraca (apenas tendencial e não correlacional) ou até nula expressão 

destas propriedades tanto na Prova do Intruso como nas Provas B; contudo, recorda-se 

que foram recorrentemente registados desvios-padrão muito elevados associados aos 

resultados da classe que estes traços identificam; tal traduz uma maior inconsistência 

nas respostas fornecidas pelos sujeitos, que poderá decorrer de factores segmentais 
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associados ao processamento do contraste Labial-Coronal (interferência do PA), uma 

vez que a classe dos segmentos [-cont; +soan] mantêm relações grafémicas 

transparentes, e/ou de factores tipográficos, dadas as semelhanças morfológicas entre 

as letras (<m, n>) que convertem os segmentos testados ([m, n]), frequentemente 

apontadas na literatura como problemáticas (Zorzi, 1998a, 1998b, 2000, 2009; Serra, 

Nunes & Santos, 2005; Zorzi & Ciasca, 2009). 

 

Desempenho metassegmental e propriedades segmentais: que leitura à luz dos 

instrumentos fornecidos pela teoria fonológica? 

Na secção anterior, sumariaram-se os resultados do presente estudo 

relativamente ao efeitos das propriedades segmentais em tarefas de processamento 

metassegmental. Os efeitos observados na consciência segmental e na leitura e escrita 

emergentes são similares quando considerados os segmentos com relações grafémicas 

transparentes. Contudo, diferem dos observados na leitura e escrita quando 

considerados os segmentos com o todo o tipo de relações grafémicas, dado estes 

evidenciarem também o efeito das propriedades ortográficas dos estímulos testados. 

Compararam-se, na referida secção, os efeitos das propriedades fonológicas descritas 

na literatura sobre o desenvolvimento segmental com os observados no presente 

estudo quanto ao processamento metassegmental (excluindo os resultados com 

evidências de interferência ortográfica). Com base nesta discussão, conclui-se que os 

efeitos das propriedades fonológicas estão presentes em ambos os domínios, 

desenvolvimento segmental e metassegmental, apesar de não apresentarem as mesmas 

tendências (relembre-se o caso das oclusivas, de emergência precoce no 

desenvolvimento fonológico mas problemático no domínio metassegmental). 
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Tradicionalmente, o conceito de marcação tem um papel determinante na 

identificação dos elementos linguísticos que se afiguram como não marcados, 

funcionando como elementos default (Bernhardt, 1992a). No desenvolvimento 

segmental, os elementos não marcados são identificados com base num procedimento 

circular: um segmento é adquirido mais cedo porque é mais frequente; é mais 

frequente porque é não marcado; é não marcado porque é adquirido mais cedo e 

porque é mais frequente. Contudo, nem todos os segmentos de elevada frequência nas 

línguas do mundo correspondem a segmentos igualmente frequentes num dado 

sistema. É, por exemplo, o caso do [ɾ] que corresponde a um segmento de elevada 

frequência no PE (8,37%; cf. quadro 5, secção 1.1 do capítulo 1) mas de baixa ou nula 

frequência em numerosas línguas do mundo. Posto isto, diversos autores lembram que, 

para a identificação de elementos marcados, a par da frequência, devem também ser 

consideradas, na produção e na percepção, as propriedades que se revelam 

especificadas nas primeiras representações lexicais. Para satisfazer tal constatação, e 

dado o impacto dos sinais acústicos na concepção categorial que as crianças 

desenvolvem acerca da fala (Nittrouer, 2002, entre outros), diversas pesquisas têm 

investigado o papel destas propriedades e a relação entre representação fonológica e 

caracterização fonética (Jakobson, 1941/1968; Goldsmith, 1976; Boersma, 1998; 

Hayes, Kirchner & Steriade, 2004; Ohala & Solé, 2008). 

 

Com base nas teorias fonológicas mais recentes, assume-se que as capacidades 

humanas de produção e de percepção da fala são representáveis através da organização 

hierárquica dos traços, tal como proposto nos modelos da Geometria de Traços, que 

reflectem a universalidade dos mesmos e as classes naturais que estes caracterizam (cf. 

capítulo 1, secção 1.1). Os traços remetem para uma dimensão cognitiva, no sentido 
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em que constituem uma representação fonológica, e para uma dimensão física, no 

sentido em que são definidos em função de características fonéticas. Segundo 

Clements e Hume (1995), os traços corroboram a universalidade subjacente à 

Gramática Universal (universalidade dos traços) na medida em que: (i) constituem um 

instrumento fundamental ao entendimento das generalizações descritas na área da 

aquisição, do desenvolvimento, do processamento e das perturbações da linguagem; 

(ii) suportam a noção categorial subjacente às classes naturais156. 

Tendo por base o efeitos das propriedades segmentais consideradas no presente 

estudo em tarefas metassegmentais, quer na análise isolada do segmento-intruso (taxa 

de sucesso), quer na análise do segmento-intruso e do seus concorrentes (taxa de 

sucesso e TR), quer na análise da capacidade de escrita e de leitura de segmentos com 

relações grafémicas biunívocas (em fase emergente do processo de alfabetização), 

constata-se que: 

(i) [+cont] favorece a realização de tarefas metassegmentais, contrariamente a [-

cont], logo [+cont] constitui um produto decorrente do processamento de aspectos 

fonéticos (cf. discussão relativa ao efeito da energia acústica na secção 7.2) e não 

fonológicos (dado [+cont] corresponder a um traço marcado e [-cont] a um não 

marcado, no domínio fonológico); 

(ii) por se tratar de um contraste cuja disponibilização é mais elementar do que a 

de [±cont], [±soan] constitui um contraste não marcado; 

                                                
156 É no âmbito da sua função classificatória que os traços distintivos permitem identificar 
classes naturais de segmentos (agrupamento de segmentos em função dos valores de traços 
que compartilham e dos processos fonológicos em que participam). 
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(iii) por se tratar de um contraste cuja disponibilização é subsequente à de [±cont] 

e, por conseguinte, à de [±soan], [±voz] constitui um contraste marcado e subordinado 

à estabilização de [±cont]157; 

(iv) por representar contrastes cuja disponibilização está fortemente dependente de 

[±cont; ±soan], especialmente de [±cont], no domínio metassegmental, os traços de 

PA também se encontra ligado a [±cont] (ligação assumida na GT pelo nó Cavidade 

Oral; cf. respectiva representação na figura 4, secção 1.1 do capítulo 1); 

(v) apesar de [±lateral] e [±nasal] não terem constituído um foco directo do 

presente trabalho (análise efectuada a [+cont; +soan] e a [-cont; +soan], por oposição a 

[±cont; -soan]), os resultados associados a estes traços não têm muita expressão no 

presente estudo, em particular [±nasal]158, não sendo, por isso, possível inferir sobre a 

adequação da organização e hierarquização destes traços na GT em termos 

metassegmentais.  

Assim, considerando o conceito de hierarquização subjacente à GT, conclui-se 

que, no domínio metassegmental, este modelo teórico responde parcialmente à 

descrição e ao entendimento dos comportamentos observados, excepto no que diz 

respeito a [±voz] e a [±cont]. Com efeito, (i) a especificação dos valores do traço 

[±soante] parece emergir precocemente no domínio metassegmental, corroborando a 

ligação directa deste traço ao nó Raiz e a elevada posição que o mesmo pode ocupar 

na organização do conhecimento fonológico (e, eventualmente, metafonológico) da 

                                                
157 Recorda-se, ainda, que os estímulos que integram as séries testadas na Prova do Intruso 
privilegiam a selecção de estímulos que induzam o processamento de segmentos distintos em 
termos do MA, pelo que deve ser ponderado um possível efeito de tal opção metodológica e 
relativizadas as conclusões daí decorrentes. Nas séries usadas, os segmentos distintos em 
termos de [±voz] não se opõem exclusivamente a este nível, além de essas séries serem apenas 
cinco ([dff], [ʃnn], [nʃʃ], [ʃll], [lʃʃ]). Para mais detalhes sobre esta prova, consulte-se a sub-
secção 4.3.5 do capítulo 4. 

158 Ao longo do presente estudo, os segmentos nasais registam desvios-padrão muito elevados.  
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criança; (ii) a identificação dos segmentos nasais e laterais é efectuada por traços 

próprios, dominados directamente pelo nó Raiz, o que não é refutável no contexto da 

análise realizada; (iii) a estreita relação entre [±cont] e PA justifica a ligação a um nó 

comum (neste caso, o nó Cavidade Oral), que caracteriza os segmentos em termos do 

seu grau de constrição [±cont] e do seu ponto de constrição (nó PA e respectivos nós 

de classe, Labial, Coronal e Dorsal); (iv) contudo, a aparente dependência de [±voz] 

relativamente a [±cont], não é predita pela GT, uma vez que os dois traços são 

representados autonomamente na hieraquia de traços. 

 

Um dos princípios universais que rege a distribuição dos segmentos no domínio 

silábico é o Princípio de Sonoridade, segundo o qual a sonoridade dos segmentos que 

constituem a sílaba aumenta da sua margem esquerda até ao núcleo silábico e decresce 

do núcleo até à sua margem direita. A escala de sonoridade ordena, no sentido 

crescente, as classes consonânticas de acordo com o seu menor (uma obstruinte, em 

particular, uma oclusiva) ou maior grau de sonoridade (uma líquida) (cf. Selkirk, 

1984)159. Tendo em conta o padrão apurado relativamente à emergência de aspectos 

metassegmentais (Fricativas>Líquidas>>Nasais>Oclusivas) e a escala de sonoridade 

(Obstruinte (Oclusiva < Fricativa) < Nasal < Líquida), conclui-se que os dados do 

presente trabalho não são preditos pela escala de sonoridade proposta por Selkirk 

(1984). 

 

                                                
159 Para mais detalhes, consulte-se a secção 1.1 do capítulo 1. 
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7.2. Efeitos fonéticos160 

Segundo Chomsky (2000) e Skipper et al. (2007), a construção do conhecimento 

(meta)segmental decorre da captação e do armazenamento de propriedades segmentais 

com valor distintivo no sistema alvo, por meio de práticas sensório-motoras de base 

predominantemente auditiva e visual. Segundo Content (1985), as propriedades 

fonéticas (acústico-perceptivas e articulatórias) detêm um papel determinante na 

emergência da consciência segmental. No que respeita o papel dos aspectos acústico-

perceptivos, Goldsmith (1976:120) refere que “A person who knows the language 

should "hear" the predicted phonetic shapes. In particular, (...) who knows the 

language should be able to bring this perceptual reality to the level of awareness (...). 

We take for granted, then, that phonetic representations describe a perceptual 

reality.” 

Até à interferência dos aspectos ortográficos, os resultados obtidos tanto na 

prova de consciência segmental como na de leitura e na de escrita (de segmentos com 

relações grafémicas transparentes) apontam, em termos do MA, para a 

disponibilização de [+cont; -soan], por oposição à de [-cont; -soan] e, em termos do 

PA, embora com menor expressão, para a disponibilização de Labial e Coronal [±ant], 

por oposição à de Dorsal, não tendo sido verificado qualquer efeito nem de [±soan] 

nem de [±voz]. 

Na presente secção, prossegue-se com a discussão sobre o papel das 

propriedades fonéticas (acústico-perceptivas e articulatórias) nos resultados obtidos, 

excluindo os das provas de leitura e escrita que envolvem segmentos com relações 

                                                
160 Os dados discutidos nesta secção correspondem aos da análise efectuada aos resultados das 
tarefas de consciência segmental e de escrita e leitura, quando considerados apenas os 
segmentos com relações grafémicas transparentes. 
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grafémicas multívocas, por remeterem para aspectos ortográficos. 

De todas as propriedades analisadas, as que se destacam, pela positiva, são as do 

MA [+cont], com maior destaque para a combinatória [-soant; +cont]. Pela negativa, 

destaca-se o [-cont]. Para Treiman et al. (1998), as fricativas apresentam propriedades 

que favorecem a sua produção de forma isolada, contrariamente às oclusivas, o que 

facilita a sua identificação. Liberman et al. (1967) referem que as fricativas 

proporcionam representações acústicas mais robustas no sentido em que, considerando 

os seus diversos contextos linguísticos de ocorrência, as suas características acústicas 

permanecem mais constantes do que as das oclusivas. Segundo Delattre, Liberman e 

Cooper (1955), a acústica das fricativas caracteriza-se pela presença de ruído 

aperiódico. Na fala natural, a duração dos segmentos que caracterizam esta classe é na 

ordem dos 100 milissegundos (Jongman, 1985, 1989). Em contrapartida, os índices 

acústicos das oclusivas são geralmente de menores duração e intensidade (Veloso, 

1997; Delgado-Martins, 2002). Para a percepção destes segmentos, Lieberman e 

Blumstein (1988) referem como sinais acústicos a explosão que sucede à oclusão, e o 

índice e duração das transições formânticas, em particular do primeiro formante 

(Liberman & al., 1956; Keating & Blumstein, 1978). Estes sinais são consequências 

acústicas decorrentes da rápida explosão que sucede à oclusão. Segundo Lieberman e 

Blumstein (1988) (ibidem), a duração da explosão ronda, geralmente, os 5-15 

milissegundos e a das transições os 20-40 milissegundos; são breves e, como tal, 

dificultam a sua percepção (Perkell & Lane, 2005). Qualquer um destes sinais, por si 

só, não é suficiente para o ouvinte perceber uma oclusiva, pelo que a integração de 

factores perceptivo-acústicos e articulatórios é essencial (Pisoni, 1975; Saldaña, 

Pisoni, Fellowes & Remez, 1996; Remez & al., 1997; Hazan & Simpson, 2000; 

Ortega-Llebaria, Faulkner & Hazen, 2001; Hawkins, 2003a, 2003b). Para Johnson 
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(1997) e Stevens (1998), além de apresentarem uma eleveda dependência da transição 

(transientes) e, por conseguinte, das vogais que se lhe seguem, as oclusivas estão 

associadas a mais variações individuais, o que decorre também dos diversos 

exemplares disponibilizados pelo input (efeito circular). Assim, os sinais acústicos que 

caracterizam as oclusivas são mais breves, menos estáveis e menos consistentes, 

enquanto os das fricativas são mais extensos, mais estacionários e menos dependentes 

do contexto (Stevens, 1998). 

Para Morais, Alegría e Content (1987), numa fase inicial do processo de 

alfabetização, as crianças começam por manifestar reflexões fonéticas acerca dos 

segmentos associados ao material alfabético que visam aprender, já que a 

representação fonológica das unidades subjacentes a esse material emerge mais tarde, 

à medida que esta aprendizagem evolui. Tendo por base a emergência primária das 

reflexões fonéticas, Byrne e Fielding-Barnsley (1990) e Treiman et al. (1998) 

assumem que as propriedades fonéticas das fricativas favorecem a sua 

consciencialização e, por conseguinte, a sua correspondência a entidades do código 

alfabético. Delgado-Martins (2002) refere que, no início da alfabetização, as oclusivas 

constituem a classe natural que mais problemas levanta na relação segmento-grafema. 

Com efeito, as propriedades fonéticas que caracterizam as oclusivas, precocemente 

adquiridas no percurso do desenvolvimento segmental, não favorecem a sua 

consciencialização, dada a sua fraca ou nula realização sonora. Para Marsh e Mineo 

(1977) e Byrne e Fielding-Barnsley (1990), a tomada de consciência de segmentos não 

contínuos requer a maior mobilização dos processos atencionais. Segundo Delgado-

Martins (2002), o sinal acústico associado às oclusivas pode decorrer exclusivamente 

dos segmentos adjacentes, o que dificulta a sua consciencilização. Num estudo sobre o 

efeito da qualidade e da quantidade de propriedades fonológicas responsáveis pela 
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discriminação entre pares de segmentos, executada por crianças falantes do PE, Alves 

(2012) verifica que, quanto menos diferenças fonéticas entre os pares testados, mais 

difícil é superar a tarefa161, o que poderá justificar as dificuldades observadas 

relativamente ao processamento metassegmental de oclusivas em competição com 

nasais.  

Tendo por base os resultados apurados neste estudo relativamente ao PA: nas 

Provas B, nos segmentos com relações grafémicas transparentes, Labial apresenta 

melhores resultados do que Coronal [+ant]; na Prova do Intruso, o mesmo se verifica, 

estando Coronal [-ant] no extremo positivo do padrão e Dorsal no extremo negativo. 

Para Vihman et al. (1985) e Boysson-Bardies e Vihman (1991), as labiais surgem mais 

precocemente no desenvolvimento segmental por proporcionarem um feedback visual, 

além do auditivo. Tais factos poderão justificar os melhores resultados de Labial 

comparativamente a Coronal [+ant] (observado tanto na Prova do Intruso como nas 

Provas B) e os piores resultados de Dorsal (observado apenas na Prova do Intruso, por 

não estar presente nas Provas B), porém não explicam os melhores resultados de 

Coronal [-ant] obtidos na Prova do Intruso. 

Segundo Lieberman e Blumstein (1988), do ponto de vista acústico, a percepção 

dos diferentes modos e pontos de articulação, bem como do vozeamento, baseia-se na 

amplitude e na distribuição do ruído. De acordo com Martins, Alves & Freitas (em 

prep.) e considerando os valores de energia acústica, os segmentos do PE poderão 

apresentar a seguinte distribuição energética (por ordem decrescente de energia): [ʒ z v 

ʃ s f ʀ ʎ l ɲ n m ɾ g d b k t p] (cf. figura 19). 

 

 
                                                
161 Para mais detalhes sobre a emergência de propriedades segmentais na percepção, cf. sub-
secção 1.2.2, do capítulo 1. 
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Figura 19 – Proposta de ordenação das classes naturais em função da energia (Martins, 
Alves & Freitas, em prep.) 

 

De acordo com esta proposta, as fricativas apresentariam uma energia acústica 

mais distribuída e as oclusivas, uma mais concentrada. Tanto as fricativas vozeadas 

como as oclusivas vozeadas comportariam mais energia do que as respectivas não 

vozeadas. Os segmentos posteriores (especialmente nas constritivas) destacar-se-iam 

pelas suas energias mais distribuídas; tal justificaria o sucesso das palatais observado 

na Prova do Intruso, contudo, não justificaria o insucesso das velares e uvular. No 

entanto, às referidas palatais correspondem fricativas e, às referidas velares e uvular, 

correspondem duas oclusivas e uma vibrante. Assumindo o efeito acústico favorável a 

que as fricativas parecem estar associadas e o efeito acústico desfavorável associado 

às oclusivas, confirma-se, mais uma vez, a interacção entre MA e PA. Segundo 

Ladefoged (1971), as sibilantes ([s ʃ z ʒ]), especialmente as palatais ([ʃ ʒ]), 

caracterizam-se por uma larga distribuição de energia acústica, pelo que o elevado 

sucesso registado na Prova do Intruso relativamente às palatais [ʃ ʒ] poderá justificar-

se pela distribuição acústica destes segmentos, referida por Ladefoged (1971) e 

patente na escala proposta por Martins, Alves e Freitas (em prep.). Partindo das 16 

consoantes estudadas neste trabalho, bem como das tendências observadas em termos 

do MA e deste na sua relação com o PA, o processamento metassegmental da amostra 

obedece ao padrão proposto na escala de distribuição de energia acima sugerida. 

Assim, concluir-se-ia que as propriedades fonéticas, nomeadamente acústicas, 

parecem interferir em tarefas de consciência segmental e em tarefas de leitura e escrita 

emergentes, no sentido em que as classes com maior distribuição de energia 
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(fricativas) parecem favorecer desempenhos metassegmentais, contrariamente às 

classes com menor distribuição de energia (oclusivas). 

 

7.3. Efeitos segmentais: no PE versus nas línguas do mundo 

Os estudos incidentes sobre o efeito das propriedades segmentais em tarefas que 

careçam do desempenho metafonológico dos sujeitos (tais como as tarefas de 

consciência segmental e de escrita e leitura em fase emergente) convergem com os 

dados descritos no presente trabalho. Marsh e Mineo (1977) referem que, aos 5 anos, 

as crianças detectam mais facilmente segmentos contínuos, em particular, fricativas, 

do que segmentos não contínuos, piorando o desempenho metafonológicoface a 

oclusivas. Quando analisadas isoladamente, são diversos os estudos a associar 

resultados negativos às oclusivas e positivos às fricativas (Marsh & Mineo, 1977; 

Treiman & Baron, 1981; Content & al.,1986; Byrne & Fielding-Barnsley, 1990; 

McBride-Chang; 1995; Delgado-Martins; 2002). Ainda quanto ao MA, Byrne e 

Fielding-Barnsley (1990) e Marsh e Mineo (1977) referem que os segmentos 

contínuos favorecem o desempenho da consciência segmental enquanto os não 

contínuos o parecem favorecer. Os dados observados no presente estudo confirman o 

efeito promotor do traço [+cont] aquando da realização de tarefas de consciência 

segmental e/ou de leitura e escrita emergentes e o efeito despromotor quando o traço 

do segmento-alvo é [-cont]. Dentro das [+cont], são as fricativas que apresentam 

melhores resultados e, dentro das [-cont], são as oclusivas que apresentam piores 

resultados. Para Content (1985), a emergência mais precoce da tomada de consciência 

do contraste fricativas/oclusivas reflecte a importância das propriedades fonéticas 

(perceptivas e articulatórias) inerentes a estes segmentos.  
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Segundo Garnica (1973), quanto maior a distância entre as oposições 

segmentais, melhor o processamento segmental e metassegmental, daí emergir mais 

precocemente a capacidade metafonológica de processar contrastes como [-

cont]/[+cont]. Treiman et al. (1998) e Snowling, Smith e Thomas (1994) referem que 

quanto menos são os valores de traços que diferem entre os pares de segmentos 

testados, maior é a dificuldade em processar as diferenças que subjazem a esses 

pares162. Tais argumentos justificam o facto de os piores desempenhos, tanto em 

termos de sucesso como em termos de TR, decorrerem de séries que opõem segmentos 

[-cont] entre si (correspondendo, no presente estudo, a séries com oclusivas e nasais 

em competição), contudo não justificam o facto de os melhores desempenhos, tanto 

em termos de sucesso como em termos de TR, decorrerem de séries que opõem 

segmentos [+cont] entre si (correspondendo, no presente estudo, a séries com 

fricativas e líquidas em competição). Apesar de não ter sido efectuada uma análise 

estatística do erro163, verificou-se que, face a uma série como folha-filha-pilha, não 

conseguindo isolar o segmento-intruso [p], as crianças tendem a focar-se na vogal 

adjacente ao segmento-intruso, fornecendo respostas como “[pi] e [fi] são iguais, por 

isso [folha] é o intruso”164. 

Em termos do PA, apenas Labial e Coronal [+ant] são observados tanto na 

Prova do Intruso como nas Provas B, dadas as correspondências grafémicas opacas 

decorrentes de segmentos com Coronal [-ant] ou com Dorsal. Assim, considerando os 

dois traços de PA em análise, constata-se que, em ambas as provas, Labial apresenta 
                                                
162 Cf, estudo de Alves (2012), descrito anteriormente, sobre a interferência do factor 
quantidade de traços que distinguem pares mínimos em tarefas de percepção. Para mais 
detalhes sobre a emergência de propriedades segmentais na percepção, cf. sub-secção 1.2.2, do 
capítulo 1. 

163 Tais respostas encontram-se, contudo, devidamente registadas e codificadas. 
164 Como referido anteriormente, o sinal acústico associado às oclusivas pode decorrer 
exclusivamente dos segmentos adjacentes (Delgado-Martins, 2002).  
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resultados ligeiramente melhores do que Coronal [+ant]. Num estudo sobre 

consciência fonoarticulatória, Vidor-Souza (2009) verifica que os sujeitos apresentam 

mais facilidade em reconhecer padrões articulatórios que caracterizam segmentos 

anteriores do que segmentos posteriores165, o que constitui um preditor de emergência 

e do desenvolvimento da tomada de consciência desses segmentos. No presente 

estudo, as correlações e efeitos mais significativos associados ao PA só se observam 

na análise que considera o PA na sua relação com MA, tanto para os segmentos-

intrusos como para os segmentos com relações grafémicas transparentes, reforçando 

novamente o efeito do MA na realização de operações metafonológicas. Mediante 

uma associação a [+cont], especialmente a [+cont; -soan], qualquer traço do PA 

favorece o desempenho dos sujeitos; PA’s associados a [-cont] desfavorecem o 

sucesso. 

 

7.4. Efeitos de frequência 

Diversos autores têm demonstrado que, em várias línguas, a emergência dos 

segmentos está fortemente dependente não só da facilidade associada à articulação e à 

percepção dos mesmos, mas também da sua frequência de ocorrência no sistema 

(Jusczyk, Luce & Charles-Luce, 1994; Storkel, 2001; Zamuner, 2003: Zamuner, 

Gerken & Hammond, 2004, 2005). Fikkert e Levelt (2008) apontam para a 

possibilidade de os padrões de produção, verificados no decorrer do processo de 

aquisição do holandês, poderem ser influenciados pelos valores de frequência do 

input. O efeito da frequência da língua-alvo no sistema das crianças tem sido um 

assunto recorrentemente debatido na literatura sobre aquisição da fonologia, 

                                                
165 Nesse estudo, as crianças têm de fazer corresponder gestos articulatórios, representados 
fotograficamente, a segmentos do PB. 
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particularmente na sequência dos estudos de Bybee (2001) e de Bybee e Hooper 

(2001). Na investigação sobre percepção, as crianças tendem a manifestar preferência 

pelos padrões fonotácticos mais frequentes (cf. Jusczyk, Luce & Charles-Luce, 1994; 

Jusczyk, 1997; Zamuner, Gerken & Hammond, 2004, 2005). Contudo, alguns estudos 

não verificam linearmente esta correlação, quer com base na distribuição frequencial 

de segmentos produzidos na fala do adulto (Dos Santos, 2007; Costa, 2010), quer com 

base na distribuição frequencial de segmentos produzidos na fala dirigida à criança 

(Levelt & Oostendorp, 2007; Fikkert & Levelt, 2008). Com efeito, partindo dos seus 

dados, Costa (2010:83) refere que “there is no straightforward relation between order 

of acquisition and frequency adult speech, thought there are some correlations, 

particular if we focus on features”. 

Tendo por base o cálculo das frequências dos traços do PE, realizado na secção 

1.1 do capítulo 1, apuraram-se as seguintes escalas de ocorrência (traços apresentados 

por ordem decrescente):  

(i) [-cont] e [-voz] > [+voz], [-soan] e [+cont] > [+nas]166, [+soan] e [+lat]166; 

(ii)  Coronal [+ant] > Labial > Dorsal, Coronal [-ant]. 

No presente trabalho, verificou-se que [+cont] constitui o traço com melhores 

resultados e [-cont], o traço com piores resultados, tanto no padrão apurado relativo à 

consciência segmental como no relativo à escrita e à leitura de segmentos com 

relações grafémicas biunívocas. Com base no referido na secção 1.1., na fala do 

                                                
166 A ocorrência dos traços [±nas] e [±lat] apenas é referida para [+nas] e para [+lat], não 
sendo, por isso, possível proceder à comparação entre a frequência dos valores de [±nas] e de 
[±lat], e a sua disponibilização no domínio metassegmental. Recorda-se que o cálculo das 
frequências obedeceu aos critérios adoptados em Yamaguchi (2012), considerando apenas os 
valores de traços especificados no PE (cf. Mateus & Andrade, 2000). Se todos os valores 
fossem considerados (cf. notas 20 e 21 da secção 1.1 do capítulo 1), [-lat] (94,88%, em todos 
os constituintes silábicos, e 94,43%, apenas em Ataque simples) e [-nas] (84,14%, em todos os 
constituintes silábicos, e 86,88%, apenas em Ataque simples) corresponderiam aos dois traços 
mais frequentes na fala do adulto, contrastando, por isso, também e fortemente, com as 
tendências observadas a nível metassegmental. 
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adulto, [-cont] é mais frequente do que [+cont] (cf. (i)), quer quando considerados os 

segmentos em todos os constituintes silábicos, quer quando considerados apenas em 

Ataque simples. Desta forma, não existem evidências que apontem para uma relação 

entre processamento dos valores do traço [±cont] na tarefa metassegmental aplicada e 

as suas frequências de ocorrência na fala adulta.  

Ainda a nível metassegmental, não se observou nenhuma tendência associada à 

disponibilização dos valores de traço de [±voz] e de [±soan]. Contudo, em termos de 

frequência, [-voz] é mais frequente do que [+voz] e [-soan] é mais frequente do que 

que [+soan], o que não aponta para a existência de uma relação entre frequência de 

ocorrência de [±voz] e de [±soan], na fala do adulto, e comportamentos 

metassegmentais registados neste estudo.  

Quanto aos traços do PA (cf. (ii)), Coronal [+ant], seguido de Labial, constituem 

os traços mais frequentes do PE, contrariamente a Dorsal e a Coronal [-ant]. No 

processamento metassegmental, Labial precede Coronal [+ant], com resultados 

ligeiramente melhores tanto no padrão apurado para a consciência segmental como no 

relativo à escrita e à leitura de segmentos com relações grafémicas biunívocas. 

Contudo, e apenas na tarefa de consciência segmental por não haver nenhum segmento 

Coronal [-ant] ou Dorsal com relações grafémicas transparentes, Coronal [-ant] surge 

como sendo o traço que mais promove o sucesso e Dorsal como sendo o que mais o 

despromove. Assim, não se verifica qualquer relação entre processamento 

metassegmental e frequência de ocorrência dos traços do PA na fala do adulto. 

 

Relativamente às classes naturais observadas, as frequências de ocorrência 

apuradas para a fala adulta correspondem às retomadas abaixo (cf. secção 1.1 do 

capítulo 1): 
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(iii) oclusivas > fricativas > líquidas, nasais; 

(iv) não vozeadas > vozeadas; 

(v) dentais > bilabiais, alveolares, labiodentais, palatais, velares > uvulares. 

O cálculo da ocorrência das classes naturais do PE indica que as oclusivas são as 

mais frequentes, seguindo-se-lhe as fricativas e, por último, as líquidas e as nasais (cf. 

(iii)). Em termos metassegmentais, esta tendência não se verifica, uma vez que as 

oclusivas remetem para a classe com piores resultados e as fricativas, para a classe 

com melhores resultados, estando as líquidas e as nasais numa posição intermédia.  

Ainda no domínio metassegmental, verificou-se que o contraste relativo ao 

vozeamento não tem expressão na consciência segmental e na alfabetização 

emergentes, na medida em que, nessa fase, nenhuma das classes revela sinais de 

estabilização, não sendo, por isso, possível estabelecer uma comparação entre o 

processamento metassegmental e o efeito da frequência relativa a segmentos vozeados 

versus não vozeados (cf. (iv)).  

Quanto ao ponto de articulação (cf. (v)), as dentais constituem a classe mais 

frequente do PE, por oposição à uvular. Em posição intermédia, encontram-se as 

bilabiais, as alveolares, as labiodentais, as palatais e as velares. Em termos 

metassegmentais, as bilabiais e as labiodentais apresentam resultados ligeiramente 

melhores do que as dentais e alveolares, tanto na consciência segmental como na 

escrita e leitura de segmentos com relações grafémicas transparentes, o que não 

espelha os resultados obtidos para a fala dos adultos. Por outro lado, e uma vez que, no 

PE, nenhum segmento palatal, velar ou uvular responde à condição de transparência 

ortográfica tida em conta nesta análise específica, constatou-se que, na consciência 

segmental, as palatais surgem como a classe mais favorável ao desempenho, e as 

velares e uvular como as mais desfavoráveis. As frequências de ocorrência das classes 
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do ponto de articulação não reflectem as tendências observadas no domínio 

metassegmental.  

Mesmo quando considerada a ocorrência de cada segmento, o efeito de 

frequência não se regista. A título ilustrativo, [t], segmento muito problemático em 

termos metassegmentais, regista a percentagem de ocorrência mais elevada de entre os 

restantes segmentos passíveis de ocupar o constituinte silábico alvo do presente 

trabalho (13,53%), comparativamente a [ʃ], segmento muito favorável em termos 

metassegmentais, cuja percentagem de ocorrência é inferior a 1% (0,84%) (cf. Quadro 

5 da secção 1.1 do capítulo 1). Por outro lado, quando calculada em todos os 

constituintes silábicos, verifica-se que a frequência de ocorrência de [ʃ] passa a 

registar 11,62%, constituindo, nesta condição, a segunda consoante mais frequente do 

PE, a par de [ɾ], com 12, 01%, e de [t], com 11,15% (cf. quadro 6 da secção 1.1 do 

capítulo 1).  

Em suma, a assimetria observada entre as frequências apuradas relativamente a 

traços, classes articulatórias e segmentos invalida o estabelecimento de uma relação 

entre processamento metassegmental apurado no presente estudo e frequência no 

sistema adulto. 

 

7.5. Tempo de Reacção 

Tal como referido na secção 2.5 do capítulo 2, o TR despendido na execução de 

uma determinada tarefa reflecte o grau de automatização da mesma (Frauenfelder, 

1991), o grau de complexidade de um determinado estímulo (Shapiro, Swinney & 

Borsky, 1998; Fawcett & Nicolson, 1999; Faria, 2005; Posner; 2005) e/ou o grau de 

complexidade das operações cognitivas inerentes ao seu processamento (Faria, 
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2005)167. Por outro lado, o sucesso demonstrado revela o grau de domínio da tarefa 

executada (Velmans, 1999). Assim, (i) percentagens de sucesso baixas associadas a 

um TR baixo revelam maior complexidade do estímulo e processamento automático; 

(ii) percentagens de sucesso baixas associadas a um TR alto revelam maior 

complexidade do estímulo e processamento não automático; (iii) percentagens de 

sucesso altas associadas a um TR alto revelam menor complexidade do estímulo e 

processamento não automático; (iv) percentagens de sucesso altas associadas a um TR 

baixo revelam menor complexidade do estímulo e processamento automático. 

Considerando as taxas de sucesso e os TR apurados para a identificação do 

segmento-intruso versus segmentos concorrentes, conclui-se que: 

 (i) o elevado sucesso de [+cont] associado a TR’s baixos demonstram que este 

traço é menos complexo e que o seu processamento é mais automático, contrariamente 

a [-cont], que revela ser um traço mais complexo e cujo processamento é menos 

automático, dado o baixo sucesso e os altos TR a ele associados (cf. figura 13); 

(ii) dado que a disponibilização do contraste [±soan] é mais elementar do que a 

do contraste [±cont], coloca-se a hipótese de o processamento de [±soan] ser mais 

automático do que o processamento de [±cont] (cf. figura 13); 

(iii) dado que a disponibilização do contraste [±voz] é subsequente à de [±cont], 

coloca-se a hipótese de o processamento de [±voz] ser menos automático do que o 

processamento de [±cont] (cf. figura 13)145; 

(iv) o elevado sucesso observado na competição entre segmentos Labial ou 

Coronal [±ant], associado a TR’s baixos, demonstra que estes traços são menos 

                                                
167 Para mais detalhes sobre TR, consulte-se a secção 2.5 do capítulo 2.  
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complexos e que o seu processamento é mais automático, contrariamente à 

competição observada entre segmentos com Dorsal, que revela ser um traço mais 

complexo e cujo processamento é menos automático dado o baixo sucesso e os altos 

TR a ele associados (cf. figura 14); 

(v) o elevado sucesso de Labial ou Coronal associados a [+cont; -soan], 

associado a TR’s baixos, demonstra que a relação entre estes traços de PA e de MA é 

menos complexa e que o seu processamento é mais automático, contrariamente a 

Labial, Coronal [+ant] ou Dorsal associados a [-cont; -soan], que revela ser mais 

complexa e cujo processamento é menos automático dado o baixo sucesso e os altos 

TR a ela associados  (cf. figura 13). 

 

  



 

 406 

  



 

 407 

CAPÍTULO 8 – Conclusões do estudo 

Alguns autores distinguem consciência fonémica de consciência 

fonoarticulatória ou fonética. Esta diz respeito à capacidade de reflectir sobre os 

valores fonéticos dos segmentos enquanto a consciência fonémica diz respeito à 

capacidade de reflectir conscientemente sobre as oposições distintivas (Adams, 

1998/2006; Ehri & Wilce, 1980; Morais, Alegría & Content, 1987). Tal como referido 

na secção 2.3 do capítulo 2, nem sempre se torna possível identificar a natureza de 

informação processada em tarefas metafonológicas, dada a frequente coincidência 

entre fones e fonemas (Carroll & al., 2003; Snowling, Smith & Thomas, 1994) e dada 

a frequente tendência de os sujeitos fornecerem respostas ora recorrendo a 

propriedades fonéticas, ora à ortografia, ora a representações fonémicas (Ehri & 

Wilce, 1980; Snowling, Smith & Thomas, 1994; Bourassa & Treiman, 2001; Carroll 

& al., 2003; Veloso, 2003; Paiva, 2009; Carvalho, 2012; Castelo, 2012). Apesar das 

dificuldades inerentes à distinção entre capacidade de reflectir sobre as propriedades 

fonéticas dos segmentos e capacidade de reflectir conscientemente sobre as oposições 

distintivas no sistema fonológico, constata-se que alguns autores dão maior destaque 

ao papel dos aspectos fonéticos, usando a expressão consciência fonoarticulatória ou 

fonética (Godard, 2007; entre outros) enquanto outros, a maioria, dão maior destaque 

ao papel dos aspectos fonológicos, adoptando a designação de consciência fonémica, 

ainda que admitindo que a consciência fonoarticulatória constitui um pré-requisito à 

emergência da consciência fonémica (Adams, 1998/2006; Ehri & Wilce, 1980; 

Lamprecht & al., 2009; Morais, Alegría & Content, 1987). Sabe-se ainda que as 

representações fonológicas se alimentam de aspectos fonéticos e que o material 
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geralmente analisado168 (como é o caso do presente trabalho) não espelha fielmente as 

propriedades do conhecimento que representa (Chomsky, 1957/1980; Veloso, 2003, 

2010), o que dificulta a identificação das representações processadas (fonéticas e/ou 

fonológicas). No presente estudo, o efeito promotor das fricativas aponta para o 

processamento de aspectos fonéticos, enquanto a associação de PA a [±cont] sugere o 

processamento de aspectos fonológicos. Tais factos reforçam a opção inicialmente 

tomada no presente estudo quanto ao uso da expressão consciência segmental, em 

detrimento de consciência fonoarticulatória e de consciência fonémica, por se tratar 

de uma expressão mais abrangente e, por isso, mais adequada. 

 

Tal como referido no início da presente secção, a investigação na área do 

desenvolvimento fonológico infantil tem revelado um claro efeito do MA na aquisição 

dos inventários segmentais das línguas do mundo: a combinatória [-cont; -soan], que 

identifica a classe das oclusivas, é universalmente a primeira a ser disponibilizada, 

seguindo-se-lhe [-cont; +soan] (nasais), [+cont; -soan] (fricativas) e [+cont; +soan] 

(líquidas)169 (Fikkert 1994; Bernhardt & Stemberger 1998; Lamprecht & al., 2004, 

entre muitos outros). No caso específico do PE, a combinação de traços [-cont; ±soan] 

(oclusivas e nasais) encontra-se disponível nos primeiros enunciados das crianças, 

seguindo-se-lhes [+cont; -soan] (fricativas) e [+cont; +soan] (líquidas) (Freitas 1997; 

Costa, 2010). Assim, regista-se a aquisição precoce do contraste [±soan], por oposição 

ao contraste [±cont].  

                                                
168 Segundo Veloso (2003, 2010), esse material (desempenhos na leitura e na escrita, 
consciência segmental, etc.) constitui apenas uma via de acesso às representações 
(meta)fonológicas. 
169 Os estudos desenvolvidos nessa área ressalvam que algumas crianças podem produzir 
[+cont; +soan] (líquidas) antes de [+cont; -soan] (fricativas). 
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Conclui-se que, de forma geral, os factos acima sumariados quanto ao efeito do 

MA e ao da sua relação com o PA, tanto na Prova do Intruso como nas Provas B, não 

espelham a ordem identificada nos trabalhos sobre o desenvolvimento fonológico, 

verificando-se, em algumas circunstâncias, padrões exactamente inversos, tal como o 

ilustram as figuras 20, 21, 22 e 23.  

Figura 20 - Disponibilização das classes naturais do MA no PE  

No desenvolvimento segmental: No processamento metassegmental: 

 

De acordo com a figura 20, constata-se que, no desenvolvimento segmental, a 

emergência das classes naturais do MA apresenta uma ordem oposta à observada no 

processamento metassegmental. No caso específico do contraste fricativas/oclusivas, a 

sua emergência é recorrentemente descrita, tanto na literatura dedicada ao estudo da 

produção como ao da percepção, nomeadamente em tarefas executadas por crianças 

portuguesas (Costa, 2010; Alves, 2012), brasileiras (Berti, em prep._a, em prep._b; 

Berti & al., em prep.), holandesas e alemãs (Van Der Feest, 2007; Langeslag, Altvater-

Mackensen e Fikkert, 2008; Altvater-Mackensen, 2010). Em tarefas metassegmentais, 

constata-se que as fricativas surgem como favoráveis aos desempenhos da amostra 

mas que as oclusivas desencadeiam insucesso (contudo, recorde-se que, nas Provas B, 

quando consideradas todas as suas relações grafémicas (opacas e transparentes), tanto 

as fricativas como as oclusivas se encontram associadas a fracos desempenhos).  

oclusivas 
(orais, 
nasais) 

constritivas constritivas oclusivas                    
(orais, nasais) 

oclusivas 
nasais fricativas líquidas fricativas líquidas nasais oclusivas 
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A figura 21 assinala a disponibilização dos traços que identificam as classes do 

MA, no PE, tanto para o desenvolvimento segmental como para o processamento 

metassegmental. 

Figura 21 - Disponibilização dos traços do MA no PE 

No desenvolvimento segmental: No processamento metassegmental: 

 

   

Quanto efectuada a análise em termos de traços, verifica-se a mesma assimetria 

que a observada na figura 20 entre desenvolvimento segmental e processamento 

metassegmental. No âmbito da aquisição, o traço [-cont] estabiliza antes do [+cont], 

enquanto o contrário se verifica no processamento metassegmental. A combinação de 

traços [-cont; ±soan] revela-se a mais precoce no desenvolvimento segmental mas a 

mais problemática em termos metassegmentais. Tal facto traduz, contudo, a 

disponibilização do contraste [±soan] antes da do contraste [±cont], em ambos os 

casos. No caso específico de [+cont] e de [+cont; -soan], verifica-se que estes traços 

surgem como favoráveis aos desempenhos metassegmentais da amostra. 

Paralelamente, esperava-se que, na análise relativa ao efeito inerente à estrutura 

interna da tarefa, a competição entre fricativas e oclusivas favorecesse a detecção do 

intruso, tal como sucedido num estudo sobre o efeito da qualidade e da quantidade de 

traços distintivos presentes numa tarefa de discriminação segmental com pares 

mínimos, executada por crianças falantes do PE (Alves, 2012170). Quanto mais 

                                                
170 Nesse estudo, a autora (ibidem) verificou a interferência do factor quantidade de traços que 
distinguem pares mínimos. Para mais detalhes sobre a emergência de propriedades segmentais 
na percepção, cf. sub-secção 1.2.2, do capítulo 1. 

[±soan] [±cont]                                              
[-cont] > [+cont] [±soan] [±cont]                                                

[+cont] > [-cont] 

[+cont; 
-soan] 

[+cont; 
+soan] 

[-cont; 
+soan] 

[-cont; 
-soan] 

[-cont; 
±soan] 

[+cont; 
-soan] 

[+cont; 
+soan] 
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diferenças fonológicas entre os pares, mais fácil é superar uma tarefa de percepção 

e/ou de discriminação (Castro, 1992; Alves, 2012; Berti, em prep._a, em prep._b; 

Berti & al., em prep.). A mesma tendência é referida por Mota (1996), Lamprecht et 

al. (2004), Duarte (2006), Van der Feest (2007), Lazzarotto-Volcão (2009), Costa 

(2010) e outros investigadores, ao nível da produção. Porém, na tarefa de consciência 

segmental utilizada neste estudo, são as combinações de traços [+cont; -soan] e [-cont; 

-soan], associadas ao segmento-intruso, que favorecem ou desfavorecem, 

respectivamente, o desempenho dos sujeitos. Recorda-se, contudo, que, numa série 

como folha-filha-pilha, em que as crianças demonstram dificuldades em isolar o 

segmento-intruso [p], por comportar a combinação de traços [-cont; -soan], estas 

tendem a focar-se na vogal adjacente ao segmento-intruso, fornecendo respostas como 

“[pi] e [fi] são iguais, por isso [folha] é o intruso”. O mesmo não ocorre em séries 

como filha-pilha-palha, já que, mediante este formato, a amostra revela elevada 

capacidade em detectar o segmento-intruso. Tal sugere, portanto, que a não validação 

do efeito do contraste fricativas/oclusivas, no domínio metassegmental, deve ser 

relativizada uma vez que poderá decorrer do efeito das propriedades linguísticas dos 

estímulos que integram as séries da Prova do Intruso e não necessariamente da não 

interferência do contraste em questão. Por constituir uma limitação do presente estudo, 

seria recomendável colmatar esta lacuna em estudos futuros.   

Durante a aplicação das provas, verificou-se ainda que, quando erravam, as 

crianças tendiam em escrever e/ou um ler o segmento-alvo trocando-o por um 

segmento com o mesmo MA, fazendo-o contrastar quanto ao vozeamento, quando 

aplicável, e/ou quanto ao PA (por exemplo, escrevendo <*xogo> ou <*zogo> em vez 

de <jogo> e/ou lendo ['ʃogu] ou ['zogu] em vez de ['ʒogu]). Tais ocorrências foram 

registadas mas não analisadas, constituindo, portanto, umas das limitações deste 
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estudo, já que análise do erro muito indica sobre o processamento realizado (Baptista, 

Viana & Barbeiro, 2011). Na prova de consciência segmental, estas trocas não se 

verificaram dado que o formato das séries utilizadas privilegia a competição entre 

diferentes MA (como, por exemplo, em [pff], [dnn], [lnn] e outras - cf. restantes séries 

no quadro 19, secção 4.3.5 do capítulo 4), logo, as respostas erradas remetiam 

necessariamente para a selecção de um segmento com outro MA que não o do intruso 

(alvo).  

 

Na figura 22, prossegue-se com a disponibilização dos valores de [±voz], nos 

domínios segmental e metassegmental. 

Figura 22 - Disponibilização do traço [±voz] no PE 

No desenvolvimento segmental: No processamento metassegmental: 

 

Dada a falta de consistência associada à disponibilização de [+voz] e de [-voz] 

no domínio metassegmental, não é possível comparar a ordem de emergência dos 

valores deste traço no âmbito do desenvolvimento segmental171, com a observada, 

neste estudo, tal como o ilustra a figura 22.  

Como referido na secção 4.2.1 do capítulo 4, os critérios linguísticos adptados 

são experimentalmente mais favoráveis ao estudo do efeito de MA do que ao do efeito 

dos valores do traço [±voz], pelo que o não apuramento de um padrão que reflicta uma 

ordem relativa à disponibilização dos valores deste traço poderá decorrer de tais 

                                                
171 No desenvolvimento segmental, [-voz] tende a emergir antes de [+voz], tanto nas fricativas 
como nas oclusivas (Costa, 2010). 

[-voz] [+voz] [±voz] 
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critérios. Por este mesmo motivo, assume-se que tal opção experimental constitui uma 

das limitações do presente estudo. 

 

Relativamente à disponibilização dos traços do PA, segue-se a figura 23.  

Figura 23 - Disponibilização dos traços do PA no PE 

No desenvolvimento segmental: No processamento metassegmental: 

 

Com base nesta figura, constata-se que, globalmente, Labial e Coronal estão 

mais precocemente disponíveis do que Dorsal, tanto no desenvolvimento segmental 

como no processamento metassegmental172. No caso específico de Coronal [-ant] e de 

Dorsal, importa lembrar que a análise destes traços apenas foi efectuada para a prova 

de consciência segmental e não para as provas de escrita e de leitura de segmentos 

com relações grafémicas biunívocas, por estes traços seleccionarem segmentos com 

relações multívocas. Na prova de consciência segmental, Coronal [-ant] e Dorsal 

surgem em extremos opostos do padrão apurado quanto à disponibilização de traços 

do PA (cf. figura 23), respectivamente, como favorável e desfavorável aos 

desempenhos metassegmentais da amostra (na escrita e na leitura de segmentos com 

relações grafémicas multívocas, tanto Dorsal como Coronal [-ant] são despromotores 

de sucesso, reflectindo, assim, a interferência de aspectos ortográficos).  

Apesar de o comportamento sui generis dos traços que caracterizam o PA estar 

descrito na literatura, quer nos estudos sobre desenvolvimento fonológico quer nos 

                                                
172 A nível metassegmental, tal constatação decorre apenas dos resultados descritivos e não 
inferenciais, dada a ausência de significância estatística a eles associada. 

Labial,    
Coronal [+ant] Coronal [-ant] Dorsal Coronal [-ant] Labial,     

Coronal [+ant] Dorsal 
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estudos sobre consciência fonológica e sobre alfabetização (cf., respectivamente, 

secção 1.2 do capítulo 1, secção 2.5 do capítulo 2 e secção 3.4 capítulo 3), a análise 

realizada neste trabalho, relativamente a este contraste, deve ser relativizada, dado não 

existirem estímulos que proporcionem exclusivamente a competição entre os 

diferentes PA (cf. secção 4.2.1 do capítulo 4, Critérios linguísticos). Tal facto 

constitui, por isso, outra das limitações do presente estudo, à semelhança do sucedido 

na análise congénere anterior, relativa ao contraste [±voz]. Adicionalemente, no caso 

específico de [m] e de [n], verificou-se recorrentemente a troca entre estes dois 

segmentos, tanto na leitura como na escrita. Fonologicamente, estes segmentos 

diferem quanto ao PA; ortograficamente diferem quanto à morfologia do símbolo que 

os representa. A análise realizada no presente estudo não permite identificar a natureza 

do erro (ao nível do grafema e/ou ao nível da letra, respectivamente), pelo que se 

reforça a necessidade de se ter procedido a uma análise mais minuciosa do erro 

(limitação do estudo) e de, em futuros estudos, se adoptarem critérios experimentais 

que proporcionem a análise do efeito fonológico versus efeito tipográfico, como 

também do efeito ortográfico. 

Outra das limitações do presente trabalho prende-se ainda com o facto de apenas 

ter sido realizada uma prova de consciência segmental (Prova do Intruso), 

contrariamente às de escrita e de leitura (Provas B) que integraram quatro provas (de 

escrita e de leitura, de palavras e de pseudopalavras), quando a literatura aponta 

recorrentemente para um efeito de tarefa. Yopp (1988), Coimbra (1997), Chard e 

Dickson, (1999), Sim-Sim (2001), Alves, Castro e Correia (2010), Alves e Lacão 

(2010), Nazari (2010), Rios (2010), De Graaff et al. (2011) e Castro, Alves e Correia (em 

prep.) referem que o desempenho dos sujeitos está fortemente dependente do esforço 

cognitivo associado às tarefas seleccionadas e que o desenvolvimento da consciência 



 

 415 

fonológica é complexo e progressivo, começando por apresentar melhores resultados 

em tarefas de síntese e culminando nas tarefas de inversão. Mediante tal assunção, 

interessaria verificar se os efeitos segmentais e ortográficos observados no presente 

estudo se estendem a outras tarefas metassegmentais. 

 

Os padrões fornecidos pela investigação na área do desenvolvimento fonológico, 

relativamente ao efeito das propriedades segmentais não constituem bons preditores 

dos desempenhos metafonológicos das crianças observadas, quer quando testadas por 

intermédio de tarefas de consciência segmental, quer quando testadas por intermédio 

de tarefas de escrita e de leitura emergentes. Observa-se uma assimetria entre a 

emergência de propriedades segmentais no desenvolvimento fonológico e o 

processamento metassegmental destas propriedades, não se registando portanto, uma 

relação directa entre estrutura longitudinal do conhecimento fonológico e 

conhecimento metafonológico, ou, por outras palavras, entre desenvolvimento do 

conhecimento fonológico implícito e analítico, na medida em que, dependendo da 

tarefa a executar, as crianças parecem explorar de forma diferente o conhecimento de 

que dispõem. Os resultados destes estudo reflectem, portanto, a interferência de 

propriedades segmentais, tanto no desempenho da consciência segmental como em 

tarefas de leitura e de escrita, no entanto, não preditas pelos dados do desenvolvimento 

segmental. Por seu turno, em tarefas de leitura e de escrita, verifica-se também a 

interferência de propriedades ortográficas, piorando o desempenho dos sujeitos 

mediante a conversão de grafemas com relações multívocas. A interferência de 

propriedades ortográficas apenas se reflecte nas Provas B e não na Prova do Intruso, 

pelo que se conclui que as propriedades fonéticas, fonológicas e ortográficas 
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interferem no desempenho dos sujeitos em tarefas de escrita e de leitura, enquanto, na 

consciência segmental, apenas interferem propriedades fonéticas e fonológicas173.  

                                                
173 Recorda-se que a amostra estudada se encontra em fase emergente do processo de 
alfabetização e das suas capacidades metafonológicas (fase em que o processamento é 
efectuado de forma analítica, ou seja, não automática), pelo que as estas afirmações poderão 
não ter validade em sujeitos com outros níveis de conhecimento (meta)fonológico e 
ortográfico (mais ou menos avançados). Com efeito, segundo Treiman et al. (1998:24), “One 
might argue that the initial attainment of phoneme identity is easier for fricatives than for 
stops, but that the difference disappears once children have achieved some understanding of 
the concept.”. 
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APÊNDICES 

 [Apêndices das Provas] 

[Apêndice I] 

 

 

CAIXA DE RESPOSTA ADAPTADA AO COMPUTADOR                                      
(COM BOTÕES-TWEETY) 
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APÊNDICES 

 [Apêndices das Provas] 

[Apêndice II] 

 
 

PROVA DE PRODUÇÃO PARA AVALIAÇÃO FONÉTICA E FONOLÓGICA 
 

 
 

   

bata (T-pe) bola (T-pe) carro (T-pe) casa (T-pe) chave (T-pe) 

     
chuva (T-pe) copo (T-pe) couve (C) dado (C) dedo (T-pe) 

     
faca (T-pe) folha (da CR) gato (T-pe) gorro (C) jarra (C) 

 
    

jogo (da CR) laço (T-pe) luva (C) mala (C) mesa (T-pe) 

 
 

 
 

 

mota (T-pe) neve (C) ninho (T-pe) nota (da CR) pato (T-pe) 



 

 484 

  
   

pilha (C) rato (T-pe) roda (T-pe) rolha (T-pe) saco (T-pe) 

    
 

sino (T-pe) tacho (C) taco (C) terra (C) vaca (T-pe) 

   

  

vela (T-pe) zero (C) Zorro (C)   
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APÊNDICES 

 [Apêndices das Provas] 

[Apêndice III] 

 
PROVA DE DISCRIMINAÇÃO SEGMENTAL 

 

 
cana (C) - pano (C) - cano (C) 

 

 
chupa (C) - chapa (CR) - capa (CR) 

 

 
dedo (T-PE) - gado (CR) - dado (C) 

 

 
foca (C) - faca (T-PE) - vaca (T-PE) 
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gola (C) - cola (C) - galo (C) 

 

 
gorro (C) - Zorro (C) - zero (C) 

 

 
jarra (C) - garra (CR) - jarro (CR) 

 

 
luta (CR) - lata (C) - rata (C) 

 

 
mola (C) - bola (T-PE) - mala (C) 

 

 
nata (CR) - data (CR) - nota (CR) 
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pata (C) - bata (T-PE) - bota (T-PE) 

 

 
pata (C) - bata (T-PE) - pato (C) 

 

 
ralo (C) - bola (CR) - rolo (C) 

 

 
serra (C) - terra (C) - turra (CR) 

 

 
soco (CR) - taco (C) - saco (C) 

 

 
vela (C) - bala (CR) - vala (CR) 
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APÊNDICES 

 [Apêndices das Provas] 

[Apêndice IV] 

 

PROVA DO INTRUSO 

 
 

 
Série-exemplo: bala (CR) - mala (C) – mola (C) 

 

 
serie1 para treino: bola (C) - Bela (C) – mola (C) 

 

 
serie2 para treino: mola (C) - bola (C) - bala (CR 

 

 
bata (T-PE) - lata (C) - bota (C) 
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bata (T-PE) - mota (C) - bota (C) 

 

 
bata (T-PE) - nota (CR) - bota (C) 

 

 
chave (C) - cave (C) - couve (C) 

 

 
chupa (C) - chapa (CR) - capa (CR) 

 

 
chuva (T-PE) - luva (C) - lava (CR) 
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chuva (T-PE) - nave (C) - chave (C) 

 

 
dado (C) - fado (CR) - fada (T-PE) 

 

 
filha (T-PE) - pilha (C) - palha (CR) 

 

 
folha (T-PE) - filha (C) - pilha (C) 

 

 
garra (CR) - Zorro (C) - gorro (C) 

 

 
golo (CR) - ralo (C) - galo (C) 
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guerra (C) - garra (CR) - jarra (C) 

 

 
jacto (C) - rato (C) - rota (C) 

 

 
jota (C) - jacto (C) - gato (C) 

 

 
lupa (C) - chupa (C) - chapa (CR) 

 

 
luta (CR) - lata (C) - data (CR) 
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luta (CR) - lata (C) - nata (CR) 

 

 
mola (C) - bola (C) - mala (C) 

 

 
mola (C) - vala (CR) - mala (C) 

 

 
neve (C) - chave (C) - nave (C) 

 

 
nota (CR) - nata (CR) - data (CR) 
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nota (CR) - nata (CR) - lata (C) 

 

 
ralo (C) - galo (C) - ralo (C) 

 

 
rota (C) - jota (C) - jacto (C) 

 

 
saco (C) - taco (C) - soco (CR) 

 

 
terra (C) - serra (C) - turra (CR) 
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vala (CR) - bala (CR) - bola (T-PE) 

 

 
vala (CR) - mala (C) - vela (C) 

 

 
vela (C) - bala (CR) - vala (CR) 
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APÊNDICES 

 [Apêndices das autorizações] 

[Apêndice V] 
 

Article I. COLÉGIO  CAMPO  DE  FLORES 
(Luimar – Sociedade de Ensino Particular, Lda.) 

Estrada Nacional 10-1 

LAZARIM – 2829-514 CAPARICA 

(Telefones: 212 946 100/ 212 946 101 - Fax: 212 946 102) 

geral@campodeflores.com 

Estimados pais, 

Este ano, a terapeuta da fala ao serviço do Colégio Campo de Flores (Dra Dina 
Caetano Alves) encontra-se a desenvolver um trabalho de investigação cujo objecto de 
estudo incide no apuramento do nível de competência da consciência segmental de 
crianças em fase inicial de alfabetização. Esta competência consiste na “percepção” 
dos sons da fala e é determinante para o sucesso da aprendizagem da leitura e da 
escrita. 

Neste sentido, o despiste que a terapeuta realizará este ano ao nível da primária 
consistirá mais precisamente num rastreio, por incluir parâmetros de avaliação mais 
rigorosos do que os habitualmente contemplados e, como tal, solicita-se ao pais que 
permitam a utilização dos dados apurados nos testes, por forma a contribuir para o 
enriquecimento deste conhecimento metalinguístico imprescindível ao 
desenvolvimento de novos métodos de intervenção clínica e pedagógica. 

Em anexo, é facultada a minuta da autorização que deverá preencher e 
posteriormente entregar na secretaria do Colégio Campo de Flores.  

Perante qualquer dúvida, poderá contactar a responsável pelo estudo, através dos 
números de telefone supra-mencionados, ou ainda, as suas orientadoras (Professora 
Doutora Isabel Hub Faria e Professora Doutora Maria João Freitas). 

 

Com os melhores cumprimentos. 

Lazarim, __, de _______________ de _____ 

  ______________________________ 

 Dina Paula Jorge Caetano Alves 
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APÊNDICES 

  [Apêndices das autorizações] 

 [Apêndice VI] 
 

 

 

 

Autorização 

 

 

Eu, 

_________________________________________________________________, 

encarregado de educação de _________________________________________, 

autorizo a utilização e divulgação dos resultados obtidos no estudo sobre consciência 

segmental, realizado pela Dra Dina Caetano Alves, para fins de investigação 

científica, desde que a referência aos mesmos seja feita sob a forma de anonimato. 

 

 

____________________________ 

 

     ____/____/______   
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APÊNDICES 

 [Apêndices do tratamento estatístico] 

[Apêndices_t.e.] 

 

Directrizes (D) para a análise do MA na leitura e na escrita:  

D1 : A conversão grafémica de segmentos consonânticos, na periferia esquerda das 

palavras testadas, correlaciona-se com o MA dos segmentos testados (considerando, 

em conjunto e individualmente, as propriedades em análise no presente estudo, 

nomeadamente as classes naturais, por um lado, e os traços [±cont], [±soan] e [±voz], 

por outro).  

D2 : A conversão grafémica de segmentos consonânticos, na periferia esquerda das 

palavras testadas, difere significativamente entre segmentos com MA associado a 

oclusivas, a nasais, a fricativas e a líquidas, tendo em conta o conjunto das amostras 

de dados e as amostras entre si. 

D3 : A conversão grafémica de segmentos consonânticos, na periferia esquerda das 

palavras testadas, difere significativamente entre segmentos com [-cont] e segmentos 

com [+cont]. 

D4 : A conversão grafémica de segmentos consonânticos, na periferia esquerda das 

palavras testadas, difere significativamente entre segmentos com [-soan] e segmentos 

com [+soan]. 

D5 : A conversão grafémica de segmentos consonânticos, na periferia esquerda das 

palavras testadas, difere significativamente entre segmentos com [+soan; -cont] e 

segmentos com [-soan; -cont].  
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D6 : A conversão grafémica de segmentos consonânticos, na periferia esquerda das 

palavras testadas,  difere significativamente entre segmentos com [-soan; ±cont], 

quando considerado o contraste [±voz]. 
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Directrizes (D) para a análise do PA e do PA+MA na leitura e na escrita:  

D7 : A conversão grafémica de segmentos consonânticos, na periferia esquerda das 

palavras testadas, correlaciona-se com o PA (Labial, Coronal [±ant], Dorsal) dos 

segmentos testados, considerando-o individualmente ou associado ao MA. 

D8 : A conversão grafémica de segmentos consonânticos, na periferia esquerda das 

palavras testadas, difere significativamente entre segmentos com Labial, segmentos 

com Coronal [±ant] e segmentos com Dorsal, tendo em conta o conjunto das 

amostras de dados e as amostras entre si. 

D9 : A conversão grafémica de segmentos consonânticos, na periferia esquerda das 

palavras testadas, difere significativamente entre segmentos com Labial associado a 

oclusivas, a nasais e a fricativas, tendo em conta o conjunto das amostras de dados e 

as amostras entre si. 

D10  : A conversão grafémica de segmentos consonânticos, na periferia esquerda 

das palavras testadas, difere significativamente entre segmentos com Coronal 

associado a oclusivas, a nasais, a fricativas e a líquidas, tendo em conta o conjunto 

das amostras de dados e as amostras entre si. 

D11  : A conversão grafémica de segmentos consonânticos, na periferia esquerda 

das palavras testadas, difere significativamente entre segmentos com Dorsal 

associado a oclusivas e a líquidas, tendo em conta o conjunto das amostras de dados e 

as amostras entre si. 
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Directrizes (D) para a análise do MA na CS, desconsiderando um possível efeito 

inerente à estrutura interna da tarefa:  

D12  : A consciência de segmentos consonânticos, na periferia esquerda das 

palavras testadas, correlaciona-se com o MA dos segmentos testados (considerando, 

em conjunto e individualmente, as propriedades em análise no presente estudo, 

nomeadamente as classes naturais, por um lado, e os traços [±cont], [±soan] e [±voz], 

por outro). 

D13  : A consciência de segmentos consonânticos, na periferia esquerda das 

palavras testadas, difere significativamente entre segmentos com MA associado a 

oclusivas, a nasais, a fricativas e a líquidas, tendo em conta o conjunto das amostras 

de dados e as amostras entre si. 

D14  : A consciência de segmentos consonânticos, na periferia esquerda das 

palavras testadas, difere significativamente entre segmentos com [-cont] e segmentos 

com [+cont]. 

D15  : A consciência de segmentos consonânticos, na periferia esquerda das 

palavras testadas, difere significativamente entre segmentos com [-soan] e segmentos 

com [+soan]. 

D16  : A consciência de segmentos consonânticos, na periferia esquerda das 

palavras testadas, difere significativamente entre segmentos com [+soan; -cont] e 

segmentos com [-soan; -cont]. 

D17  : A consciência de segmentos consonânticos, na periferia esquerda das 

palavras testadas, difere significativamente entre segmentos com [-soan; ±cont], 

quando considerado o contraste [±voz]. 
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Directrizes (D) para a análise do MA na CS, considerando um possível efeito 

inerente à estrutura interna da tarefa:  

D18  : Considerando a competição estabelecida entre segmentos, promovida pela 

tarefa seleccionada para o presente estudo (Prova do Intruso), a consciência de 

segmentos consonânticos, na periferia esquerda das palavras testadas, correlaciona-se 

com o MA dos segmentos testados (considerando, em conjunto e individualmente, as 

propriedades em análise no presente estudo, nomeadamente as classes naturais, por um 

lado, e os traços [±cont], [±soan] e [±voz], por outro). 

D19  : Considerando a competição estabelecida entre segmentos, promovida pela 

tarefa seleccionada para o presente estudo (Prova do Intruso), a consciência de 

segmentos consonânticos, na periferia esquerda das palavras testadas, difere 

significativamente entre segmentos com MA associado a oclusivas, a nasais, a 

fricativas e a líquidas, tendo em conta o conjunto das amostras de dados e as 

amostras entre si. 

D20  : Considerando a competição estabelecida entre segmentos, promovida pela 

tarefa seleccionada para o presente estudo (Prova do Intruso), a consciência de 

segmentos consonânticos, na periferia esquerda das palavras testadas, difere 

significativamente entre segmentos com [-cont] e segmentos com [+cont]. 

D21  : Considerando a competição estabelecida entre segmentos, promovida pela 

tarefa seleccionada para o presente estudo (Prova do Intruso), a consciência de 

segmentos consonânticos, na periferia esquerda das palavras testadas, difere 

significativamente entre segmentos com [-soan] e segmentos com [+soan]. 

D22  : Considerando a competição estabelecida entre segmentos, promovida pela 

tarefa seleccionada para o presente estudo (Prova do Intruso), a consciência de 
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segmentos consonânticos, na periferia esquerda das palavras testadas, difere 

significativamente entre segmentos com [+soan; -cont] e segmentos com [-soan; -

cont]. 

D23  : Considerando a competição estabelecida entre segmentos, promovida pela 

tarefa seleccionada para o presente estudo (Prova do Intruso), a consciência de 

segmentos consonânticos, na periferia esquerda das palavras testadas, difere 

significativamente entre segmentos com [-soan; ±cont], quando considerado o 

contraste [±voz]. 
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Directrizes (D) para a análise do PA e do PA+MA na CS, desconsiderando um 

possível efeito inerente à estrutura interna da tarefa:  

D24  : A consciência de segmentos consonânticos, na periferia esquerda das 

palavras testadas, correlaciona-se com o PA (Labial, Coronal [±ant], Dorsal) dos 

segmentos testados, considerando-o individualmente ou associado ao MA. 

D25 : A consciência de segmentos consonânticos, na periferia esquerda das palavras 

testadas, difere significativamente entre segmentos com Labial, segmentos com 

Coronal [±ant] e segmentos com Dorsal, tendo em conta o conjunto das amostras de 

dados e as amostras entre si. 

D26 : A consciência de segmentos consonânticos, na periferia esquerda das palavras 

testadas, difere significativamente entre segmentos com Labial associado a oclusivas, 

a nasais e a fricativas, tendo em conta o conjunto das amostras de dados e as amostras 

entre si. 

D27  : A consciência de segmentos consonânticos, na periferia esquerda das 

palavras testadas, difere significativamente entre segmentos com Coronal associado a 

oclusivas, a nasais, a fricativas e a líquidas, tendo em conta o conjunto das amostras 

de dados e as amostras entre si. 

D28  : A consciência de segmentos consonânticos, na periferia esquerda das 

palavras testadas, difere significativamente entre segmentos com Dorsal associado a 

oclusivas e a líquidas, tendo em conta o conjunto das amostras de dados e as amostras 

entre si. 
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Directrizes (D) para a análise do PA e do PA+MA na CS, considerando um 

possível efeito inerente à estrutura interna da tarefa:  

D29  : Considerando a competição estabelecida entre segmentos, promovida pela 

tarefa selecionada para o presente estudo (Prova do Intruso), a consciência de 

segmentos consonânticos, na periferia esquerda das palavras testadas, correlaciona-se 

com o PA (Labial, Coronal [±ant], Dorsal) dos segmentos testados, considerando-o 

individualmente ou associado ao MA. 

D30  : Considerando a competição estabelecida entre segmentos, promovida pela 

tarefa selecionada para o presente estudo (Prova do Intruso), a consciência de 

segmentos consonânticos, na periferia esquerda das palavras testadas, difere 

significativamente entre segmentos com Labial, segmentos com Coronal [±ant] e 

segmentos com Dorsal, tendo em conta o conjunto das amostras de dados e as 

amostras entre si. 

D31  : Considerando a competição estabelecida entre segmentos, promovida pela 

tarefa selecionada para o presente estudo (Prova do Intruso), a consciência de 

segmentos consonânticos, na periferia esquerda das palavras testadas, difere 

significativamente entre segmentos com Labial associado a oclusivas, a nasais e a 

fricativas, tendo em conta o conjunto das amostras de dados e as amostras entre si. 

D32  : Considerando a competição estabelecida entre segmentos, promovida pela 

tarefa selecionada para o presente estudo (Prova do Intruso), a consciência de 

segmentos consonânticos, na periferia esquerda das palavras testadas, difere 

significativamente entre segmentos com Coronal associado a oclusivas, a nasais, a 

fricativas e a líquidas, tendo em conta o conjunto das amostras de dados e as 

amostras entre si.  
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D33  : Considerando a competição estabelecida entre segmentos, promovida pela 

tarefa selecionada para o presente estudo (Prova do Intruso), a consciência de 

segmentos consonânticos, na periferia esquerda das palavras testadas, difere 

significativamente entre segmentos com Dorsal associado a oclusivas e a líquidas, 

tendo em conta o conjunto das amostras de dados e as amostras entre si.  
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APÊNDICES 

 [Apêndices do tratamento estatístico das provas] 

[Apêndices_t.e.A] 

[Apêndices_t.e.B] 

[Apêndices_t.e.I]  
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 APÊNDICES 

 [Apêndices do tratamento estatístico] 

[Apêndices_t.e.A]	  	  
 

Tabela 1 - Caracterização da a.p. consoante idade, escolaridade e sexo 

 Escolaridade 
Total 

(n=71) 
1º ano 

(n=22) 

2º ano 

(n=28) 

4º ano 

(n=21) 

Freq. Perc. Freq. Perc. Freq. Perc. Freq. Perc. 

Idade 

(em anos) 

6 anos 19 86% - - - - 19 27% 

7 anos 3 14% 24 86% - - 27 38% 

8 anos - - 4 14% - - 4 6% 

9 anos - - - - 19 90% 19 27% 

10 anos - - - - 2 10% 2 3% 

Sexo masculino 10 45% 17 61% 8 38% 35 49% 

feminino 12 55% 11 39% 13 62% 36 51% 

 

 

Tabela 2 - Teste de normalidade quanto aos resultados da a.p. para a variável desempenho 
total da CS (Prova do Intruso), Idade, Escolaridade e desempenho total na Leitura e na 
Escrita (Provas B) 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Statistic df Sig. Statistic Df Sig. 

CS_total 
Idade (em anos) 

,259 
,521 

71 
71 

,000 
,200* 

,852 
,389 

71 
71 

,000 
,067 

Escolaridade ,529 71 ,200* ,582 71 ,063 
Provas.B_total ,117 71 ,000 ,927 71 ,006 
a. Lilliefors Significance Correction 
*. This is a lower bound of the true significance. 
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Tabela 3 - Coeficiente de correlação de Spearman para as variáveis desempenho da CS 
(Prova do Intruso), idade, escolaridade e desempenho na leitura/escrita (Provas B) 

 CS_total 
(Prova 
Intruso) 

Idade  
(em anos) 

Escolaridade Leit./Escri. 
_ total 

(Provas.B) 
Spearman's 
rho 

CS_total 
(Prova 
Intruso) 

Corr.Coef. 1,000 ,401* ,403* ,447* 
Sig. . ,019 ,015 ,006 
N 71 71 71 71 

Idade 
(em anos) 

Corr.Coef. ,201* 1,000 ,373* ,137* 
Sig. ,019 . ,006 ,020 
N 71 71 71 71 

Escolaridade Corr.Coef. ,203* ,373* 1,000 ,237* 
Sig. ,015 ,006 . ,021 
N 71 71 71 71 

Leit./Escri. _ 
total 

(Provas.B) 

Corr.Coef. ,347* ,137* ,237* 1,000 
Sig. ,006 ,020 ,021 . 
N 71 71 71 71 

*.Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 

 

Tabela 4 - Grupos identificados a partir da divisão por quartis do desempenho da a.p. nas 
Provas B 

 Amostra-piloto 

 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 

 
G1.a.p. 

(n=8) 

G2.a.p. 

(n=5) 

G3.a.p. 

(n=12) 

G4.a.p. 

(n=46) 

Resultados das provas de 
escrita e leitura (Provas B) 

32 - 86 

(10% - 
28%) 

137 – 227 

(44% - 73%) 

234 – 286 

(75% - 92%) 

288 – 320 

(93 - 100%) 

Cotações registadas     (mín.0 
- máx.5)  0*, 1, 2*, 3* 1, 2, 3*  4*, 5  4, 5* 

Escolaridade 1º 1º / 2º 2º / 4º 4º 

Idade (x̅) 06;07 07;04 09;00 09;10 

*Cotações mais frequentes 
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Tabela 5 - Coeficiente da correlação de Spearman entre as variáveis desempenho da CS 
(Prova do Intruso) e desempenho na leitura/escrita (Provas B) de G1.a.p. 

 CS_G1.a.p._total 
(Prova Intruso) 

L/E_G1.a.p._total 
(Provas.B) 

Spearman's 
rho 

CS_G1.a.p._total 
(Prova Intruso) 

Corr.Coef. 1,000 ,803* 
Sig. . ,005 
N 8 8 

L/E_G1.a.p._total 
(Provas.B) 

Corr.Coef. ,803* 1,000 
Sig. ,005 . 
N 8 8 

*.Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 

 

Tabela 6 - Caracterização consoante idade, escolaridade e sexo 

 Idade Escolaridade Sexo 

 (x̅ em anos)  Masc. Fem. 

G1 

(n=48) 
06;04 1º 

30 

(63%) 

18 

(37%) 

 

 

Tabela 7 - Desempenho geral da amostra nas Provas B 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

,00 1024 33,3 33,3 33,3 
1,00 192 6,3 6,3 39,6 
2,00 832 27,1 27,1 66,7 
3,00 1024 33,3 33,3 100,0 
Total 3072* 100,0 100,0  

*Considerando um n=48 para 64 estímulos 
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Tabela 8 - Coeficiente da correlação de Pearson entre as variáveis desempenho da CS (Prova 
do Intruso) e desempenho na leitura/escrita (Provas B) 

 CS_total 
(Prova Intruso) 

L/E_ total 
(Provas.B) 

CS_ total  
(Prova Intruso) 

P.Cf. 1,000 ,933* 

Sig. . ,004 

N 48 48 
L/E_ total 
(Provas.B) 

P.Cf. ,933* 1,000 

Sig. ,004 . 
N 48 48 

*.Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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APÊNDICES 

 [Apêndices do tratamento estatístico] 

[Apêndices_t.e.B] 
 

Tabela 9 - Coeficiente da correlação de Pearson entre as variáveis desempenho na 
leitura/escrita (Provas B) e desempenho na conversão de todos os segmentos 
(ortograficamente transparentes e opacos: com relações grafémicas biunívocas e multívocas), 
agrupados pelas suas propriedades de MA (por classes naturais) 

 L/E_td 
total 

L/E_td_F L/E_td_O L/E_td_N L/E_td_L 

L/E_td total P.Cf. 1,000 -,255* -,920* ,130* ,120* 

 Sig. . ,080 ,003 ,153 ,055 

 N 48 48 48 48 48 

L/E_td_F P.Cf. -,255* 1,000 ,143* ,174* ,145* 

 Sig. ,080 . ,480 ,433 ,237 

 N 48 48 48 48 48 

L/E_td_O P.Cf. -,920* ,143* 1,000 ,222* ,123* 

 Sig. ,003 ,480 . ,098 ,262 

 N 48 48 48 48 48 

L/E_td_N P.Cf. ,130* ,174* ,222* 1,000 ,120* 

 Sig. ,153 ,433 ,098 . ,083 

 N 48 48 48 48 48 

L/E_td_L P.Cf. ,120* ,145* ,123* ,120* 1,000 

Sig. ,055 ,237 ,262 ,083 . 
N 48 48 48 48 48 

*.Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Tabela 10 - Coeficiente da correlação de Pearson entre as variáveis desempenho na 
leitura/escrita (Provas B) e desempenho na conversão de todos os segmentos 
(ortograficamente transparentes e opacos: com relações grafémicas biunívocas e multívocas), 
agrupados pelas suas propriedades de MA (por traços) 

 L/E_td 
total 

L/E_td 
[+cont] 

L/E_td 
[-cont] 

L/E_td 
[+soan] 

L/E_td 
[-soan] 

L/E_td 
[+soan; 
-cont] 

L/E_td 
[-soan; 
-cont] 

L/E_td 
[+voz] 

L/E_td 
[-voz] 

L/E_td 
total  

P.Cf. 1,000 ,493* -,525* ,025* -,029* ,130* -,920* ,052* ,025* 

 Sig. . ,071 ,049 ,235 ,255 ,153 ,003 ,227 ,325 

 N 48 48 48 48 48 48 48 48 48 
L/E_td 
[+cont] 

P.Cf. ,493* 1,000 -,545* ,374* ,387* ,128* ,116* ,176* ,156* 

 Sig. ,071 . ,324 ,097 ,255 ,100 ,095 ,337 ,311 

 N 48 48 48 48 48 48 48 48 48 
L/E_td 
[-cont] 

P.Cf. -,525* -,545* 1,000 -,309* ,095* ,145* ,130* ,288* ,176* 

 Sig. ,049 ,324 . ,280 ,435 ,229 ,280 ,347 ,237 

 N 48 48 48 48 48 48 48 48 48 
L/E_td 
[+soan] 

P.Cf. ,025* ,374* -,309* 1,000 -,622* ,985* -,847* ,552* -,729* 

 Sig. ,235 ,097 ,280 . ,457 ,010 ,008 ,049 ,040 

 N 48 48 48 48 48 48 48 48 48 
L/E_td 
[-soan] 

P.Cf. -,029* ,387* ,095* -,622* 1,000 -,985* ,847* -,629* ,800* 

 Sig. ,255 ,255 ,435 ,457 . ,010 ,008 ,040 ,046 

 N 48 48 48 48 48 48 48 48 48 
L/E_td 
[+soan;  
-cont] 

P.Cf. ,130* ,128* ,145* ,985* -,985* 1,000 ,222* ,508* -,503* 

 Sig. ,153 ,100 ,229 ,010 ,010 . ,098 ,055 ,060 

 N 48 48 48 48 48 48 48 48 48 
L/E_td 
[-soan;  
-cont] 

P.Cf. -,920* ,116* ,130* -,847* ,847* ,222* 1,000 ,150* ,147* 

 Sig. ,003 ,095 ,280 ,008 ,008 ,098 . ,053 ,057 

 N 48 48 48 48 48 48 48 48 48 
L/E_td 
[+voz] 

P.Cf. ,052* ,176* ,288* ,552* -,629* ,508* ,150* 1,000 ,130* 

 Sig. ,227 ,337 ,347 ,049 ,040 ,055 ,053 . ,080 

 N 48 48 48 48 48 48 48 48 48 
L/E_td 
[-voz] 

P.Cf. ,025* ,156* ,176* -,729* ,800* -,503* ,147* ,130* 1,000 

Sig. ,325 ,311 ,237 ,040 ,046 ,060 ,057 ,080 . 
N 48 48 48 48 48 48 48 48 48 

*.Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Tabela 11 - Coeficiente da correlação de Pearson entre as variáveis desempenho na 
leitura/escrita (Provas B) e desempenho na conversão de segmentos específicos 
(ortograficamente transparentes: com relações grafémicas biunívocas), agrupados pelas suas 
propriedades de MA (por classes naturais) 

 L/E.transp 
_ total 

L/E_transp 
_F 

L/E_transp 
_O 

L/E_transp 
_N 

L/E_transp 
_L 

L/E.tr_total 
 

P.Cf. 1,000 ,655* -,890* ,130* ,130* 

 Sig. . ,009 ,010 ,153 ,050 
 N 48 48 48 48 48 
L/E_transp 
_F 

P.Cf. ,655* 1,000 ,103* ,145* ,154* 

 Sig. ,009 . ,334 ,353 ,278 
 N 48 48 48 48 48 
L/E_transp 
_O 

P.Cf. -,890* ,103* 1,000 ,107* ,235* 

 Sig. ,010 ,334 . ,078 ,297 
 N 48 48 48 48 48 
L/E_transp 
_N 

P.Cf. ,130* ,145* ,107* 1,000 ,208* 

 Sig. ,153 ,353 ,078 . ,077 
 N 48 48 48 48 48 
L/E_transp 
_L 

P.Cf. ,130* ,154* ,235* ,208* 1,000 
Sig. ,050 ,278 ,297 ,077 . 
N 48 48 48 48 48 

*.Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 

Tabela 12 - Coeficiente da correlação de Pearson entre as variáveis desempenho na 
leitura/escrita (Provas B) e desempenho na conversão de segmentos específicos 
(ortograficamente transparentes: com relações grafémicas biunívocas), agrupados pelas suas 
propriedades de MA (por traços) 

 L/E_ 
transp 
total 

L/E_ 
transp 

[+cont] 

L/E_ 
transp 
[-cont] 

L/E_ 
transp 

[+soan] 

L/E_ 
transp 
[-soan] 

L/E_ 
transp 

[+soan; 
-cont] 

L/E_ 
transp 
[-soan; 
-cont] 

L/E_ 
transp 
[+voz] 

L/E_ 
transp 
[-voz] 

L/E_ 
transp 
total  

P.Cf. 1,000 ,132* -,397* ,035* -,037* ,130* -,890* ,072* ,040* 

 Sig. . ,033 ,040 ,230 ,225 ,153 ,010 ,302 ,339 

 N 48 48 48 48 48 48 48 48 48 
L/E_ 
transp 
[+cont] 

P.Cf. ,132* 1,000 -,395* ,379* ,383* ,140* ,136* ,179* ,170* 

 Sig. ,033 . ,406 ,096 ,299 ,095 ,097 ,324 ,364 

 N 48 48 48 48 48 48 48 48 48 
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(continuação) L/E_ 
transp 
total 

L/E_ 
transp 

[+cont] 

L/E_ 
transp 
[-cont] 

L/E_ 
transp 

[+soan] 

L/E_ 
transp 
[-soan] 

L/E_ 
transp 

[+soan; 
-cont] 

L/E_ 
transp 
[-soan; 
-cont] 

L/E_ 
transp 
[+voz] 

L/E_ 
transp 
[-voz] 

L/E_ 
transp  
[-cont] 

P.Cf. -,397* -,395* 1,000 -,365* ,064* ,107* ,143* ,247* ,104* 

 Sig. ,040 ,406 . ,198 ,821 ,286 ,308 ,454 ,295 

 N 48 48 48 48 48 48 48 48 48 
L/E_ 
transp  
[+soan] 

P.Cf. ,035* ,379* -,365* 1,000 -,446* ,825* -,846* ,538* -,802* 

 Sig. ,230 ,096 ,198 . ,635 ,008 ,006 ,049 ,046 

 N 48 48 48 48 48 48 48 48 48 
L/E_ 
transp  
[-soan] 

P.Cf. -,037* ,383* ,064* -,446* 1,000 -,853* ,068* -,638* ,820* 

 Sig. ,225 ,299 ,821 ,635 . ,009 ,083 ,048 ,046 

 N 48 48 48 48 48 48 48 48 48 
L/E_ 
transp  
[+soan; 
-cont] 

P.Cf. ,130* ,140* ,107* ,825* -,853* 1,000 ,107* ,458* -,470* 

 Sig. ,153 ,095 ,286 ,008 ,009 . ,078 ,056 ,068 

 N 48 48 48 48 48 48 48 48 48 
L/E_ 
transp  
[-soan; 
-cont] 

P.Cf. -,890* ,136* ,143* -,846* -,068* ,107* 1,000 ,159* ,130* 

 Sig. ,010 ,097 ,308 ,006 ,083 ,078 . ,059 ,058 

 N 48 48 48 48 48 48 48 48 48 
L/E_ 
transp  
[+voz] 

P.Cf. ,072* ,179* ,247* ,538* -,638* ,458* ,159* 1,000 ,136* 

 Sig. ,302 ,324 ,454 ,049 ,048 ,056 ,059 . ,087 

 N 48 48 48 48 48 48 48 48 48 
L/E_ 
transp  
[-voz] 

P.Cf. ,040* ,170* ,104* -,802* ,820* -,470* ,130* ,136* 1,000 

Sig. ,339 ,364 ,295 ,046 ,046 ,068 ,058 ,087 . 
N 48 48 48 48 48 48 48 48 48 

*.Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Tabela 13 - Coeficiente da correlação de Pearson entre as variáveis desempenho na 
leitura/escrita (Provas B) e desempenho na conversão de todos os segmentos 
(ortograficamente transparentes e opacos: com relações grafémicas biunívocas e multívocas), 
agrupados pelas suas propriedades de PA 

 L/E_td 
total 

L/E.td_Lab. L/E.td_  
Cor [+ant] 

L/E.td_  
Cor [-ant] 

L/E.td_Dor. 

L/E_td total P.Cf. 1,000 ,124* ,256* -,750* ,174* 
 Sig. . ,239 ,258 ,028 ,248 
 N 48 48 48 48 48 
L/E.todos _ 
Lab. 

P.Cf. ,124* 1,000 -,100* -,280* ,150* 

 Sig. ,239 . ,069 ,393 ,328 
 N 48 48 48 48 48 
L/E.todos _ 
Cor [+ant] 

P.Cf. ,256* ,100* 1,000 -,248* ,209* 

 Sig. ,258 ,069 . ,233 ,122 
 N 48 48 48 48 48 
L/E.todos _ 
Cor [-ant] 

P.Cf. -,750* -,280* -,248* 1,000 -,295* 

 Sig. ,028 ,393 ,233 . ,242 
 N 48 48 48 48 48 
L/E.todos _ 
Dor. 

P.Cf. ,174* ,150* -,209* -,295* 1,000 
Sig. ,248 ,328 ,122 ,242 . 
N 48 48 48 48 48 

*.Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 

Tabela 14 - Coeficiente da correlação de Pearson entre as variáveis desempenho na 
leitura/escrita (Provas B) e desempenho na conversão de todos os segmentos 
(ortograficamente transparentes e opacos: com relações grafémicas biunívocas e multívocas), 
agrupados pelas suas propriedades de PA+MA 

 L/E_ 
td 

total 

L/E.td
_Lab.
_F 

L/E.td
_Lab.
_O 

L/E.td
_Lab.
_N 

L/E.td
_Cor+
_F 

L/E.td
_Cor-
_F 

L/E.td
_Cor+
_O 

L/E.td
_Cor+
_N 

L/E.td
_Cor+

_L 

L/E.td
_Dor._

O 

L/E.td
_Dor._

L 
L/E_
td 
total 

P.C
f. 

1,000 ,655* -,874* ,120* -,555* -,894* -,744* 
 

,140* ,133* -,994* ,110* 

 Sig. . ,009 ,007 ,125 ,036 ,018 ,040 ,182 ,050 ,001 ,283 
 N 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 
L/E.t
d_La
b._F 

P.C
f. 

,655* 1,000 -,562* ,022* -,960* -,995* -,509* ,090* ,230* -,605* ,267* 

 Sig. ,009 . ,049 ,099 ,001 ,001 ,038 ,092 ,050 ,048 ,071 
 N 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 
L/E.t
d_La
b._O 

P.C
f. 

-,874* -,562* 1,000 ,230* ,733* ,839* ,874* ,254* ,250* ,870* ,149* 

 Sig. ,007 ,049 . ,074 ,008 ,006 ,008 ,010 ,351 ,009 ,239 
 N 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 
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(continuação) 
 

L/E_ 
td 

total 

L/E.td
_Lab.
_F 

L/E.td
_Lab.
_O 

L/E.td
_Lab.
_N 

L/E.td
_Cor+
_F 

L/E.td
_Cor-
_F 

L/E.td
_Cor.
_O 

L/E.td
_Cor.
_N 

L/E.td
_Cor.

_L 

L/E.td
_Dor. 

_O 

L/E.td
_Dor. 

_L 
L/E.t
d_La
b._N 

P.C
f. 

,120* ,022* ,230* 1,000 ,081* ,097* ,508* ,950* ,025* ,575* ,067* 

 Sig. ,125 ,099 ,074 . ,092 ,076 ,040 ,008 ,077 ,045 ,089 
 N 48 48 48 48 48 48 48 48 48  48 
L/E.t
d_C
or+ 
_F 

P.C
f. 

-,555* -,960* ,733* ,081* 1,000 ,951* ,945* ,068* ,106* ,848* ,124* 

 Sig. ,036 ,001 ,008 ,092 . ,001 ,003 ,107 ,084 ,005 082 
 N 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 
L/E.t
d_C
or-
_F 

P.C
f. 

-,894* -,995* ,839* ,097* ,951* 1,000 ,858* ,086* ,129* ,883* ,118* 

 Sig. ,018 ,001 ,006 ,076 ,001 . ,005 ,121 ,080 ,004 090 
 N 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 
L/E.t
d_C
or+_
O 

P.C
f. 

-,744* -,509* ,874* ,508* ,945* ,858* 1,000 ,709* ,044* ,804* ,083* 

 Sig. ,040 ,038 ,008 ,040 ,003 ,005 . ,010 ,291 ,005 ,203 
 N 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 
L/E.t
d_C
or+_
N 

P.C
f. 

,140* ,090* ,254* ,950* ,068* ,086* ,709* 1,000 ,042* ,799* ,036* 

 Sig. ,182 ,092 ,010 ,008 ,107 ,084 ,010 . ,072 ,010 ,085 
 N 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 
L/E.t
d_C
or+_
L 

P.C
f. 

,133* ,230* ,250* ,025* ,106* ,129* ,044* ,042* 1,000 ,304* ,892* 

 Sig. ,050 ,050 ,351 ,077 ,084 ,080 ,291 ,072 . ,204 ,002 
 N 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 
L/E.t
d_D
or._
O 

P.C
f. 

-,994* -,605* ,870* ,575* ,848* ,883* ,804* ,799* ,304* 1,000 ,134* 

 Sig. ,001 ,048 ,009 ,045 ,005 ,004 ,005 ,010 ,204 . ,202 
 N 48 48 48 48 48 48 48 48  48 48 
L/E.t
d_D
or._
L 

P.C
f. 

,110* ,267* ,149* ,067* ,124* ,118* ,083* ,036* ,892* ,134* 1,000 

Sig. ,283 ,071 ,239 ,089 ,082 ,090 ,203 ,085 ,002 ,202 . 
N 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 
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Tabela 15 - Coeficiente da correlação de Pearson entre as variáveis desempenho na 
leitura/escrita (Provas B) e desempenho na conversão de segmentos específicos 
(ortograficamente transparentes: com relações grafémicas biunívocas), agrupados pelas suas 
propriedades de PA  

 L/E.trans
p _total 

L/E.transp 
_Lab. 

L/E.transp 
_Cor [+ant] 

L/E.transp 
_Cor [-ant] 

L/E.transp 
_Dor. 

L/E.transp 
_total 

P.Cf. 1,000 ,124* ,196* . . 

 Sig. . ,239 ,282 . . 
 N 48 48 48 . . 
L/E.transp     
_ Lab. 

P.Cf. ,124* 1,000 ,100* . . 

 Sig. ,239 . ,358 . . 
 N 48 48 48 . . 
L/E.transp 
_Cor [+ant] 

P.Cf. ,196* ,100* 1,000 . . 

 Sig. ,282 ,358 . . . 
 N 48 48 48 . . 
L/E.transp 
_Cor [-ant] 

P.Cf. . . . . . 

 Sig. . . . . . 
 N . . . . . 
L/E.transp_ 
Dor.  

P.Cf. . . . . . 
Sig. . . . . . 
N . . . . . 

*.Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 

 

Tabela 16 - Coeficiente da correlação de Pearson entre as variáveis desempenho na 
leitura/escrita (Provas B) e desempenho na conversão de segmentos específicos 
(ortograficamente transparentes: com relações grafémicas biunívocas), agrupados pelas suas 
propriedades de PA+MA 

L/E.tr_ 
total 

L/E.tr
_total 

L/E.tr
_Lab.
_F 

L/E.tr
_Lab.
_O 

L/E.tr
_Lab.
_N 

L/E.tr
_Cor
+_F 

L/E.tr
_Cor-
_F 

L/E.tr
_Cor+
_O 

L/E.tr
_Cor+

_N 

L/E.tr
_Cor+

_L 

L/E.tr
_Dor 
_O 

.L/E.tr
_Cor 
_L 

L/E.
tr_to
tal 

P.Cf
. 

1,000 ,774* -,844* ,122* . . -,894* ,145* ,130* . . 

 Sig. . ,007 ,006 ,146 . . ,048 ,173 ,050 . . 
 N 48 48 48 48 . . 48 48 48 . . 
L/E.
tr_L
ab._
F 

P.Cf
. 

,774* 1,000 -
,562* 

,022* . . -
,509* 

,090* ,230* . . 

 Sig. ,007 . ,049 ,099 . . ,038 ,092 ,050 . . 
 N 48 48 48 48 . . 48 48 48 . . 
L/E.
tr_L
ab._
O 

P.Cf
. 

-,844* -
,562* 

1,000 ,230* . . ,874* ,254* ,250* . . 

 Sig. ,006 ,049 . ,074 . . ,008 ,010 ,351 . . 
 N 48 48 48 48 . . 48 48 48 . . 
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(continuação) 
 

L/E.tr
_total 

L/E.tr
_Lab.
_F 

L/E.tr
_Lab.
_O 

L/E.tr
_Lab.
_N 

L/E.tr
_Cor
+_F 

L/E.tr
_Cor-
_F 

L/E.tr
_Cor+
_O 

L/E.tr
_Cor+

_N 

L/E.tr
_Cor+

_L 

L/E.tr
_Dor 
_O 

.L/E.tr
_Cor 
_L 

L/E.
tr_L
ab._
N 

P.Cf
. 

,122* ,022* ,230* 1,000 . . ,508* ,950* ,025* . . 

 Sig. ,146 ,099 ,074 . . . ,040 ,008 ,077 . . 
 N 48 48 48 48 . . 48 48 48 . . 
L/E.
tr_C
or+_
F 

P.Cf
. 

. . . . . . . . . . . 

 Sig. . . . . . . . . . . . 
 N . . . . . . . . . . . 
L/E.
tr_C
or_ 
F 

P.Cf
. 

. . . . . . . . . . . 

 Sig. . . . . . . . . . . . 
 N . . . . . . . . . . . 
L/E.
tr_C
or+_
O 

P.Cf
. 

-,894* -
,509* 

,874* ,508* . . 1,000 ,709* -
,044* 

. . 

 Sig. ,048 ,038 ,008 ,040 . . . ,010 ,291 . . 
 N 48 48 48 48 . . 48 48 48 . . 
L/E.
tr_C
or+_
N 

P.Cf
. 

,145* ,090* ,254* ,950* . . ,709* 1,000 ,042* . . 

 Sig. ,173 ,092 ,010 ,008 . . ,010 . ,072 . . 
 N 48 48 48 48 . . 48 48 48 . . 
L/E.
tr_C
or+_
L 

P.Cf
. 

,130* ,230* ,250* ,025* . . -
,044* 

,042* 1,000 . . 

 Sig. ,050 ,050 ,351 ,077 . . ,291 ,072 . . . 
 N 48 48 48 48 . . 48 48 48 . . 
L/E.
tr_D
or._
O 

P.Cf
. 

. . . . . . . . . . . 

 Sig. . . . . . . . . . . . 
 N . . . . . . . . . . . 
L/E.
tr_D
or._
L 

P.Cf
. 

. . . . . . . . . . . 

Sig. . . . . . . . . . . . 
N . . . . . . . . . . . 

*.Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Análise do modo de articulação e do vozeamento dos segmentos-alvo nas Provas de 
Escrita   

 

Escrita de segmentos com relações grafémicas opacas e transparentes 

 

Resultados por classes naturais do modo de articulação 

Tabela 17 - Desempenho na Prova de Escrita de Palavras para a variável MA (segmentos 
opacos e segmentos transparentes) 

 
N Minimum Maximum Mean % 

Std. 
Deviation 

es.pal_med_F.t 48 ,00 ,30 ,1210 12,1% ,17400 
es.pal_med_L.t 48 ,00 ,33 ,1310 13,1% ,10600 
es.pal_med_O.t 48 ,00 ,33 ,1320 13,2% ,12430 
es.pal_med_N.t 48 ,00 ,40 ,1520 15,2% ,17678 

 

Tabela 18 - Níveis de significância do teste ANOVA na Prova de Escrita de Palavras para a 
variável MA (segmentos opacos e segmentos transparentes) 

Multivariate Testsb 
Effect 

Value F 
Hypothesis 

df 
Error 

df Sig. 
Partial Eta 
Squared 

es.pal_med.t Pillai's Trace ,599 34,402a 2,000 46,000 ,162 ,599 
Wilks' Lambda ,401 34,402a 2,000 46,000 ,162 ,599 
Hotelling's 
Trace 

1,496 34,402a 2,000 46,000 ,162 ,599 

Roy's Largest 
ROt 

1,496 34,402a 2,000 46,000 ,162 ,599 

a. Exact statistic 
Within Subjects Design: es.pal_med.t 

 

Tests of Within-Subjects Effects 
Measure:MEASURE_1 
Source Type III 

Sum of 
Squares Df 

Mean 
Square F Sig. 

Partial 
Eta 

Squared 
es.pal_med.t Sphericity 

Assumed 
,391 3 ,130 9,252 ,162 ,164 

Greenhouse-
Geisser 

,391 1,260 ,310 9,252 ,162 ,164 

Huynh-Feldt ,391 1,279 ,306 9,252 ,162 ,164 
Lower-bound ,391 1,000 ,391 9,252 ,164 ,164 

Error(es.pal_med.t) Sphericity 
Assumed 

1,984 141 ,014    

Greenhouse-
Geisser 

1,984 59,219 ,034    

Huynh-Feldt 1,984 60,090 ,033    
Lower-bound 1,984 47,000 ,042    



 

 540 

Tabela 19 - Níveis de significância do teste ANOVA (comparações múltiplas) na Prova de 
Escrita de Palavras para a variável MA (segmentos opacos e segmentos transparentes) 

Within-Subjects Factors 
Measure:MEASURE_1 
es.pal_med.t Dependent 

Variable 

 

1 es.pal_med_F.t 
2 es.pal_med_L.t 
3 es.pal_med_O.t 
4 es.pal_med_N.t 

 
Pairwise Comparisons 

Measure:MEASURE_1 
(I) es.pal_med.t (J) es.pal_med.t 

Mean 
Difference 

(I-J) 
Std. 

Error Sig.a 

95% Confidence 
Interval for Differencea 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

 

1 
 

2 ,000 ,032 ,218 -,089 ,089 
3 -,104* ,017 ,180 -,151 -,058 
4 ,000 ,032 ,200 -,089 ,089 

2 
 

1 ,000 ,032 ,218 -,089 ,089 
3 -,104* ,024 ,133 -,171 -,038 
4 ,000 ,032 ,193 -,089 ,089 

3 
 

1 ,104* ,017 , 180 ,058 ,151 
2 ,104* ,024 ,133 ,038 ,171 
4 ,104* ,024 ,233 ,038 ,171 

4 
 

1 ,000 ,032 ,200 -,089 ,089 
2 ,000 ,032 ,193 -,089 ,089 
3 -,104* ,024 ,233 ,038 ,171 

Based on estimated marginal means 
a. Adjustment for multiple comparisons: Bonferroni. 
*. The mean difference is significant at the ,05 level. 

 

Tabela 20 - Desempenho na Prova de Escrita de Pseudopalavras para a variável MA 
(segmentos opacos e segmentos transparentes) 

 N Minimum Maximum Mean % 
Std. 

Deviation 
es_pse_med_F.t 48 ,00 ,27 ,1090 10,9% ,18142 
es_pse_med_L.t 48 ,00 ,30 ,1200 12% ,11200 
es_pse_med_O.t 48 ,00 ,30 ,1210 12,1% ,13399 
es_pse_med_N.t 48 ,00 ,37 ,1410 14,1% ,18300 
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Tabela 21 - Níveis de significância do teste ANOVA na Prova de Escrita de Pseudopalavras 
para a variável MA (segmentos opacos e segmentos transparentes) 

Multivariate Testsb 
Effect 

Value F 
Hypothesis 

df 
Error 

df Sig. 
Partial Eta 
Squared 

es.pse_med.t Pillai's Trace ,598 34,400a 2,000 43,000 ,103 ,599 
Wilks' Lambda ,400 34,400a 2,000 43,000 ,103 ,599 
Hotelling's 
Trace 

1,495 34,400a 2,000 43,000 ,103 ,599 

Roy's Largest 
ROt 

1,495 34,400a 2,000 43,000 ,103 ,599 

a. Exact statistic 
b. Design: Intercept  
 Within Subjects Design: In_med_es.pse 

 

Tests of Within-Subjects Effects 
Measure:MEASURE_1 
Source Type III 

Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Partial 
Eta 

Squared 
es.pse_med.t Sphericity 

Assumed 
,391 3 ,130 9,252 ,103 ,164 

Greenhouse-
Geisser 

,391 1,260 ,310 9,252 ,103 ,164 

Huynh-Feldt ,391 1,279 ,306 9,252 ,103 ,164 
Lower-bound ,391 1,000 ,391 9,252 ,106 ,164 

Error(es.pse_med.t) Sphericity 
Assumed 

1,984 141 ,014    

Greenhouse-
Geisser 

1,984 59,219 ,034    

Huynh-Feldt 1,984 60,090 ,033    
Lower-bound 1,984 47,000 ,042    

 
Tabela 22 - Níveis de significância do teste ANOVA (comparações múltiplas) na Prova de 
Escrita de Pseudopalavras para a variável MA (segmentos opacos e segmentos 
transparentes). 

Within-Subjects Factors 
Measure:MEASURE_1 
es.pse_med.t Dependent 

Variable 

 

1 es.pse_med_F.t 
2 es.pse_med_L.t 
3 es.pse_med_O.t 
4 es.pse_med_N.t 
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Pairwise Comparisons 
Measure:MEASURE_1 
(I) 
es.pse_med.t 

(J) es.pse_med.t 
Mean 

Difference 
(I-J) 

Std. 
Error Sig.a 

95% Confidence Interval 
for Differencea 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

 

1 
 

2 ,000 ,035 ,190 -,092 ,092 
3 -,107* ,020 ,090 -,154 -,061 
4 ,000 ,035 ,133 -,092 ,091 

2 
 

1 ,000 ,035 ,190 -,092 ,092 
3 -,107* ,027 ,078 -,174 -,041 
4 ,000 ,035 ,130 -,092 ,092 

3 
 

1 -,107* ,020 ,090 -,154 -,061 
2 -,107* ,027 ,078 -,174 -,041 
4 ,104* ,027 ,203 ,041 ,174 

4 
 

1 ,000 ,035 ,133 -,092 ,091 
2 ,000 ,035 ,130 -,092 ,092 
3 ,104* ,027 ,203 ,041 ,174 

Based on estimated marginal means  
a. Adjustment for multiple comparisons: Bonferroni. 
*. The mean difference is significant at the ,05 level. 
 

 

Resultados para [±cont] 

Tabela 23 - Desempenho na Prova de Escrita de Palavras para a variável [±cont] (segmentos 
opacos e segmentos transparentes) 

 N Minimum Maximum Mean % Std. Deviation 
es_pal_med_mais_cont.t 48 ,00 ,25 ,1220 12,2% ,14449 
es_pal_med_menos_cont.t 48 ,00 ,38 ,1320 13,2% ,15075 

 

Tabela 24 -  Níveis de significância do teste t-Student para duas amostras emparelhadas na 
Prova de Escrita de Palavras para a variável [±cont] (segmentos opacos e segmentos 
transparentes) 

 

Paired Differences 

T df Sig. Mean 
Std. 

Deviation 

Std. 
Error 
Mean 

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

Lower Upper 
Pair es_pal_med_mais_cont.t 

es_pal_med_menos_cont.t 
-

,15625 
,18601 ,06576 -

,31175 
-

,00075 
-

2,376 
7 ,159 
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Tabela 25 - Desempenho na Prova de Escrita de Pseudopalavras para a variável [±cont] 
(segmentos opacos e segmentos transparentes) 

 N Minimum Maximum Mean % 
Std. 

Deviation 
es_pse_med_mais_cont.t 48 ,00 ,29 ,1140 11,4% ,15102 
es_pse_med_menos_cont.t 48 ,00 ,15 ,1230 12,3% ,16815 

 

Tabela 26 - Níveis de significância do teste t-Student para duas amostras emparelhadas na 
Prova de Escrita de Pseudopalavras para a variável [±cont] (segmentos opacos e segmentos 
transparentes) 

 

Paired Differences 

T df Sig. Mean 
Std. 

Deviation 

Std. 
Error 
Mean 

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

Lower Upper 
Pair es_pse_med_mais_cont.t 

es_pse_med_menos_cont.t 
-

,12856 
,17483 ,05382 -

,32193 
-

,00070 
-

2,234 
7 ,143 

 

 

Resultados para [±soan] 

Tabela 27 - Desempenho na Prova de Escrita de Palavras para a variável [±soan] 
(segmentos opacos e segmentos transparentes) 

 N Minimum Maximum Mean % 
Std. 

Deviation 
es_pal_med_mais_soan.t 48 ,00 ,50 ,1350 13,5% ,14678 
es_pal_med_menos_soan.t 48 ,00 ,33 ,1250 12,5% ,14550 

 
 
Tabela 28 - Níveis de significância do teste t-Student para duas amostras emparelhadas na 
Prova de Escrita de Palavras para a variável [±soan] (segmentos opacos e segmentos 
transparentes) 

 

Paired Differences 

t df Sig. Mean 

Std. 
Devia
tion 

Std. 
Error 
Mean 

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

Lower Upper 
Pair es_pal_med_mais_soan.t - 

es_pal_med_menos_soan.t 
-,14532 ,1968

3 
,05633 -

,3213
9 

-
,0007

1 

-
2,12

1 

7 ,080 
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Tabela 29 - Desempenho na Prova de Escrita de Pseudopalavras para a variável [±soan] 
(segmentos opacos e segmentos transparentes) 

 N Minimum Maximum Mean % 
Std. 

Deviation 
es_pse_med_mais_soan.t 48 ,00 ,58 ,1260 12,6% ,15083 
es_pse_med_menos_soan.t 48 ,00 ,49 ,1170 11,7% ,15920 

 

Tabela 30 - Níveis de significância do teste t-Student para duas amostras emparelhadas na 
Prova de Escrita de Pseudopalavras para a variável [±soan] (segmentos opacos e segmentos 
transparentes) 

 

Paired Differences 

t df Sig. Mean 
Std. 

Deviation 

Std. 
Error 
Mean 

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

Lower Upper 
Pair es_pse_med_mais_soan.t - 

es_pse_med_menos_soan.t 
-

,14537 
,17895 ,05645 -

,33246 
-

,00078 
-

2,426 
7 ,072 

 
 
 
 
Resultados para o contraste [±voz] 
 
Tabela 31 - Desempenho na Prova de Escrita de Palavras para o contraste [±voz] (segmentos 
opacos e segmentos transparentes) 

 N Minimum Maximum Mean % 
Std. 

Deviation 
es_pal_med_mais_voz.t 48 ,00 ,40 ,1290 12,9% ,15042 
es_pal_med_menos_voz.t 48 ,00 ,33 ,1240 12,4% ,14287 

 
 
Tabela 32 - Níveis de significância do teste t-Student para duas amostras emparelhadas na 
Prova de Escrita de Palavras para o contraste [±voz] (segmentos opacos e segmentos 
transparentes) 

 

Paired Differences 

t df Sig. Mean 
Std. 

Deviation 

Std. 
Error 
Mean 

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

Lower Upper 
Pair es_pal_med_mais_voz.t 

es_pal_med_menos_voz.t 
-

,13715 
,14574 ,09685 -

,33257 
-

,00093 
-

2,426 
7 ,198 
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Tabela 33 - Desempenho na Prova de Escrita de Palavras para o contraste [±voz] nos 
segmentos [-soan] (segmentos opacos e segmentos transparentes) (F) 

 N Minimum Maximum Mean % 
Std. 

Deviation 
es_pal_med_mais_vozF.t 48 ,00 ,46 ,1030 10,3% ,18736 
es_pal_med_menos_vozF.t 48 ,00 ,42 ,1390 13,9% ,16283 

 
 
Tabela 34 - Níveis de significância do teste t-Student para duas amostras emparelhadas na 
Prova de Escrita de Palavras para o contraste [±voz] nos segmentos [-soan] (segmentos 
opacos e segmentos transparentes) (F) 

 

Paired Differences 

t df Sig. Mean 

Std. 
Deviati

on 

Std. 
Error 
Mean 

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

Lower Upper 
Pair es_pal_med_mais_vozF.t 

es_pal_med_menos_vozF.t 
-

,16389 
,18264 ,05297 -

,3297
4 

-
,0006

0 

-
2,13

9 

7 ,057 

 
 
Tabela 35 - Desempenho na Prova de Escrita de Palavras para o contraste [±voz] nos 
segmentos [-soan] (segmentos opacos e segmentos transparentes) (O) 

 N Minimum Maximum Mean % 
Std. 

Deviation 
es_pal_med_mais_vozO.t 48 ,00 ,35 ,1240 11,4% ,13193 
es_pal_med_menos_vozO.t 48 ,00 ,37 ,1400 14% ,11375 

 

Tabela 36 - Níveis de significância do teste t-Student para duas amostras emparelhadas na 
Prova de Escrita de Palavras para o contraste [±voz] nos segmentos [-soan] (segmentos 
opacos e segmentos transparentes) (O) 

 

Paired Differences 

t df Sig. Mean 
Std. 

Deviation 

Std. 
Error 
Mean 

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

Lower Upper 
Pair es_pal_med_mais_vozO.t 

es_pal_med_menos_vozO.t 
-

,16274 
,18232 ,06120 -

,30342 
-

,00061 
-

2,329 
7 ,059 
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Tabela 37 - Desempenho na Prova de Escrita de Pseudopalavras para o contraste [±voz] 
(segmentos opacos e segmentos transparentes) 

 N Minimum Maximum Mean % 
Std. 

Deviation 
es_pse_med_mais_voz.t 48 ,00 ,41 ,1180 11,8% ,15551 
es_pse_med_menos_voz.t 48 ,00 ,34 ,1130 11,3% ,15499 

 
 
Tabela 38 - Níveis de significância do teste t-Student para duas amostras emparelhadas na 
Prova de Escrita de Pseudopalavras para o contraste [±voz] (segmentos opacos e segmentos 
transparentes) 

 

Paired Differences 

t df Sig. Mean 
Std. 

Deviation 

Std. 
Error 
Mean 

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

Lower Upper 
Pair es_pse_med_mais_voz.t 

es_pse_med_menos_voz.t 
-

,13407 
,17402 ,04583 -

,30249 
-

,00064 
-

2,302 
7 ,202 

 

Tabela 39 - Desempenho na Prova de Escrita de Pseudopalavras para o contraste [±voz] nos 
segmentos [-soan] (segmentos opacos e segmentos transparentes) (F) 

 
N Minimum Maximum Mean % 

Std. 
Deviation 

es_pse_med_mais_vozF.t 48 ,00 ,36 ,1010 10,1% ,18951 
es_pse_med_menos_vozF.t 48 ,00 ,40 ,1380 13,8% ,17599 

 
 
Tabela 40 - Níveis de significância do teste t-Student para duas amostras emparelhadas na 
Prova de Escrita de Pseudopalavras para o contraste [±voz] nos segmentos [-soan] 
(segmentos opacos e segmentos transparentes) (F) 

 

Paired Differences 

t df Sig. Mean 

Std. 
Devia 
tion 

Std. 
Error 
Mean 

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

Lower Upper 
Pai
r 

es_pse_med_mais_vozF.t 
es_pse_med_menos_vozF
.t 

-
,1294

8 

,17849 ,05204 -
,3283

2 

-
,0006

3 

-
2,20

1 

7 ,058 
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Tabela 41 - Desempenho na Prova de Escrita de Pseudopalavras para o contraste [±voz] nos 
segmentos [-soan] (segmentos opacos e segmentos transparentes) (O) 

 
N Minimum Maximum Mean % 

Std. 
Deviation 

es_pse_med_mais_vozO.t 48 ,00 ,36 ,0930 9,3% ,14163 
es_pse_med_menos_vozO.t 48 ,00 ,39 ,1340 13,4% ,12845 

 
 
Tabela 42 - Níveis de significância do teste t-Student para duas amostras emparelhadas na 
Prova de Escrita de Pseudopalavras para o contraste [±voz] nos segmentos [-soan] 
(segmentos opacos e segmentos transparentes) (O) 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t 
d
f Sig. Mean 

Std. 
Deviatio

n 

Std. 
Error 
Mean 

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

Lower Upper 
Pair es_pse_med_mais_vozO.

t 
es_pse_med_menos_voz
O.t 

-
,1639

5 

,17849 ,0580
3 

-
,3392

4 

-
,0005

5 

-
2,32

8 

7 ,060 

 

 

Escrita de segmentos com relações grafémicas transparentes 

 

Resultados por classes naturais do modo de articulação 

Tabela 43 - Desempenho na Prova de Escrita de Palavras para a variável MA (segmentos 
transparentes) 

 
N Minimum Maximum Mean % 

Std. 
Deviation 

es.pal_med_F.tr 48 ,17 ,30 ,2420 24,2% ,9480 
es.pal_med_L.tr 48 ,11 ,33 ,1640 16,4% ,9630 
es.pal_med_O.tr 48 ,00 ,33 ,1510 13,2% ,10340 
es.pal_med_N.tr 48 ,00 ,40 ,1520 15,2% ,17678 
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Tabela 44 - Níveis de significância do teste ANOVA na Prova de Escrita de Palavras para a 
variável MA (segmentos transparentes) 

Multivariate Testsb 
Effect 

Value F 
Hypothesis 

df 
Error 

df Sig. 
Partial Eta 
Squared 

es.pal_med.tr Pillai's Trace ,599 34,500a 2,000 46,000 ,046 ,599 
Wilks' 
Lambda 

,401 34,500a 2,000 46,000 ,046 ,599 

Hotelling's 
Trace 

1,496 34,500a 2,000 46,000 ,046 ,599 

Roy's Largest 
ROt 

1,496 34,500a 2,000 46,000 ,046 ,599 

a. Exact statistic 
b. Design: Intercept  
 Within Subjects Design: es.pal_med.tr 

 

 
Tests of Within-Subjects Effects 

Measure:MEASURE_1 
Source Type III 

Sum of 
Squares Df 

Mean 
Square F Sig. 

Partial 
Eta 

Squared 
es.pal_med.tr Sphericity 

Assumed 
,351 3 ,124 9,221 ,046 ,143 

Greenhouse-
Geisser 

,351 1,266 ,348 9,221 ,046 ,143 

Huynh-Feldt ,351 1,264 ,306 9,221 ,046 ,143 
Lower-bound ,351 1,000 ,391 9,221 ,046 ,143 

Error(es.pal_med.tr) Sphericity 
Assumed 

1,943 1401 ,017    

Greenhouse-
Geisser 

1,943 59,235 ,039    

Huynh-Feldt 1,943 61,000 ,032    
Lower-bound 1,943 43,000 ,047    

 
 

Tabela 45 - Níveis de significância do teste ANOVA (comparações múltiplas) na Prova de 
Escrita de Palavras para a variável MA (segmentos transparentes) 

Within-Subjects Factors 
Measure:MEASURE_1 
es.pal_med.tr Dependent 

Variable 

 

1 es.pal_med_F.tr 
2 es.pal_med_L.tr 
3 es.pal_med_O.tr 
4 es.pal_med_N.tr 
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Pairwise Comparisons 

Measure:MEASURE_ 
(I) es.pal_med.tr (J) es.pal_med.tr 

Mean 
Difference 

(I-J) 
Std. 

Error Sig.a 

95% Confidence 
Interval for Differencea 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

 

1 
 

2 ,000 ,030 ,030 -,048 , 048 
3 -,102* ,015 ,008 -,037 -,058 
4 ,000 ,030 ,015 -,048 , 048 

2 
 

1 ,000 ,032 ,030 -,048 , 048 
3 -,102* ,014 ,042 -,201 -,041 
4 ,000 ,032 ,054 -,048 , 048 

3 
 

1 ,102* ,015 ,008 ,058 , 037 
2 ,102* ,014 ,042 ,041 , 201 
4 ,102* ,014 ,118 ,041 , 201 

4 
 

1 ,000 ,030 ,015 -,048 , 048 
2 ,000 ,030 ,054 -,048 , 048 
3 -,102* ,014 ,118 -,201 -,038 

Based on estimated marginal means 
a. Adjustment for multiple comparisons: Bonferroni. 
*. The mean difference is significant at the ,05 level. 

 

Tabela 46 - Desempenho na Prova de Escrita de Pseudopalavras para a variável MA 
(segmentos transparentes) 

 N Minimum Maximum Mean % 
Std. 

Deviation 
es_pse_med_F.tr 48 ,16 ,31 ,2310 23,1% ,10127 
es_pse_med_L.tr 48 ,10 ,33 ,1530 15,3% ,11005 
es_pse_med_O.tr 48 ,00 ,35 ,1400 14% ,12995 
es_pse_med_N.tr 48 ,00 ,37 ,1410 14,1% ,18300 

 
 

Tabela 47 - Níveis de significância do teste ANOVA na Prova de Escrita de Pseudopalavras 

para a variável MA (segmentos transparentes) 

Multivariate Testsb 
Effect 

Value F 
Hypothesis 

df 
Error 

df Sig. 
Partial Eta 
Squared 

es.pse_med.tr Pillai's Trace ,598 34,400a 2,000 43,000 ,040 ,599 
Wilks' Lambda ,400 34,400a 2,000 43,000 ,040 ,599 
Hotelling's 
Trace 

1,495 34,400a 2,000 43,000 ,040 ,599 

Roy's Largest 
ROt 

1,495 34,400a 2,000 43,000 ,040 ,599 

a. Exact statistic 
b. Design: Intercept  
 Within Subjects Design: In_med_es.pse 
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Tests of Within-Subjects Effects 

Measure:MEASURE_1 
Source Type III 

Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Partial 
Eta 

Squared 
es.pse_med.tr Sphericity 

Assumed 
,329 3 ,130 9,252 ,040 ,148 

Greenhouse-
Geisser 

,329 1,315 ,310 9,252 ,040 ,148 

Huynh-Feldt ,329 1,317 ,306 9,252 ,040 ,148 
Lower-bound ,329 1,000 ,391 9,252 ,040 ,148 

Error(es.pse_med.tr) Sphericity 
Assumed 

1,843 133 ,014    

Greenhouse-
Geisser 

1,843 59,391 ,034    

Huynh-Feldt 1,843 60,420 ,033    
Lower-bound 1,843 47,213 ,042    

 

Tabela 48 - Níveis de significância do teste ANOVA (comparações múltiplas) na Prova de 
Escrita de Pseudopalavras para a variável MA (segmentos transparentes) 

Within-Subjects Factors 
Measure:MEASURE_1 
es.pse_med.tr Dependent 

Variable 

 

1 es.pse_med_F.tr 
2 es.pse_med_L.tr 
3 es.pse_med_O.tr 
4 es.pse_med_N.tr 

 
Pairwise Comparisons 

Measure:MEASURE_1 
(I) 
es.pse_med.tr 

(J) es.pse_med.tr 
Mean 

Difference 
(I-J) 

Std. 
Error Sig.a 

95% Confidence Interval for 
Differencea 

Lower 
Bound Upper Bound 

 

1 
 

2 ,000 ,054 ,028 -,092 ,092 
3 -,105* ,018 ,006 -,154 -,061 
4 ,000 ,054 ,010 -,092 ,091 

2 
 

1 ,000 ,054 ,028 -,091 ,092 
3 -,105* ,025 ,041 -,174 -,041 
4 ,000 ,054 ,052 -,092 ,092 

3 
 

1 ,105* ,020 ,006 ,061 ,154 
2 ,105* ,025 ,041 ,041 ,174 
4 ,109* ,025 ,105 ,041 ,174 

4 
 

1 ,000 ,054 , 010 -,041 ,092 
2 ,000 ,054 ,052 -,041 ,092 
3 -,105* ,025 , 105 -,174 -,041 

Based on estimated marginal means 
a. Adjustment for multiple comparisons: Bonferroni. 
*. The mean difference is significant at the ,05 level. 
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Resultados para [±cont] 

Tabela 49 - Desempenho na Prova de Escrita de Palavras para a variável [±cont] (segmentos 
transparentes) 

 N Minimum Maximum Mean % Std. Deviation 
es_pal_med_mais_cont.tr 48 ,11 ,33 ,2530 25,3% ,9573 
es_pal_med_menos_cont.tr 48 ,00 ,40 ,1410 14,1% ,14895 

 

Tabela 50 -  Níveis de significância do teste t-Student para duas amostras emparelhadas na 
Prova de Escrita de Palavras para a variável [±cont] (segmentos transparentes) 

 

Paired Differences 

T df Sig. Mean 

Std. 
Deviati

on 

Std. 
Error 
Mean 

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

Lower Upper 
Pair es_pal_med_mais_cont.tr 

es_pal_med_menos_cont.tr 
-

,12983 
,14382 ,03943 -,3291 -,0084 -

2,32
9 

7 ,009 

 

Tabela 51 - Desempenho na Prova de Escrita de Pseudopalavras para a variável [±cont] 
(segmentos transparentes) 

 DescriptiveStatistics 

 N Minimum Maximum Mean 
% Std. 

Deviation 
es_pse_med_mais_cont.tr 48 ,10 ,33 ,2433 24,3% ,10620 
es_pse_med_menos_cont.tr 48 ,00 ,37 ,1300 13% ,15159 

 

Tabela 52 - Níveis de significância do teste t-Student para duas amostras emparelhadas na 
Prova de Escrita de Pseudopalavras para a variável [±cont] (segmentos transparentes) 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

T df Sig. Mean 
Std. 

Deviation 

Std. 
Error 
Mean 

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

Lower Upper 
Pair es_pse_med_mais_cont.tr 

es_pse_med_menos_cont.tr 
-

,13945 
,18576 ,06937 -

,31038 
-

,00081 
-

2,392 
7 ,010 
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Resultados para [±soan] 

Tabela 53 - Desempenho na Prova de Escrita de Palavras para a variável [±soan] 
(segmentos transparentes) 

 N Minimum Maximum Mean % 
Std. 

Deviation 
es_pal_med_mais_soan.tr 48 ,00 ,40 ,1810 18,1% ,13785 
es_pal_med_menos_soan.tr 48 ,00 ,33 ,1560 15,6% ,10937 

 
 
Tabela 54 - Níveis de significância do teste t-Student para duas amostras emparelhadas na 
Prova de Escrita de Palavras para a variável [±soan] (segmentos transparentes) 

 

Paired Differences 

t df Sig. Mean 

Std. 
Deviati

on 

Std. 
Error 
Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
Lower Upper 

Pair es_pal_med_mais_soan.tr - 
.es_pal_med_menos_soan.tr 

-
,1568

9 

,17089 ,0562
9 

-,33527 -
,00087 

-
2,35

6 

7 ,074 

 

 

Tabela 55 - Desempenho na Prova de Escrita de Pseudopalavras para a variável [±soan] 
(segmentos transparentes) 

 N Minimum Maximum Mean % 
Std. 

Deviation 
es_pse_med_mais_soan.tr 48 ,00 ,37 ,1700 17% ,14045 
es_pse_med_menos_soan.tr 48 ,00 ,35 ,1450 14,5% ,10606 

 

Tabela 56 - Níveis de significância do teste t-Student para duas amostras emparelhadas na 
Prova de Escrita de Pseudopalavras para a variável [±soan] (segmentos transparentes) 

 

Paired Differences 

t df Sig. Mean 
Std. 

Deviation 

Std. 
Error 
Mean 

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

Lower Upper 
Pair es_pse_med_mais_soan.tr - 

es_pse_med_menos_soan.tr 
-

,16738 
,19684 ,05553 -

,32453 
-

,00070 
-

2,346 
7 ,070 

 
 
 
 
 
 
 



 

 553 

Resultados para [±voz] 
 
 
Tabela 57 - Desempenho na Prova de Escrita de Palavras para o contraste [±voz] (segmentos 
transparentes) 

DescriptiveStatistics 

 N Minimum Maximum Mean % 
Std. 

Deviation 
es_pal_med_mais_voz.tr 48 ,00 ,40 ,1930 19,3% ,11407 
es_pal_med_menos_voz.tr 48 ,00 ,33 ,1700 17% ,9909 

 
 
 
Tabela 58 - Níveis de significância do teste t-Student para duas amostras emparelhadas na 
Prova de Escrita de Palavras para o contraste [±voz] (segmentos transparentes) 

 

Paired Differences 

t df Sig. Mean 

Std. 
Deviatio

n 

Std. 
Error 
Mean 

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

Lower Upper 
Pair es_pal_med_mais_voz.tr - 

es_pal_med_menos_voz.tr 
-

,1482
1 

,17496 ,0509
6 

-
,33392 

-
,0006

5 

-
2,05

9 

7 ,180 

 
 
 
 
Tabela 59 - Desempenho na Prova de Escrita de Palavras para o contraste [±voz] nos 
segmentos [-soan] (segmentos transparentes) (F) 

 N Minimum Maximum Mean % 
Std. 

Deviation 
es_pal_med_mais_vozF.tr 48 ,17 ,30 ,2100 21% ,9600 
es_pal_med_menos_vozF.tr 48 ,17 ,30 ,2730 27,3% ,9360 

 
 
 
Tabela 60 - Níveis de significância do teste t-Student para duas amostras emparelhadas na 
Prova de Escrita de Palavras para o contraste [±voz] nos segmentos [-soan] (segmentos 
transparentes) (F) 

 

Paired Differences 

t df Sig. Mean 

Std. 
Deviat

ion 

Std. 
Error 
Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
Lower Upper 

Pair es_pal_med_mais_vozF.tr - 
es_pal_med_menos_vozF.tr 

-
,1649

2 

,17693 ,0887
9 

-,31938 -,00055 -
2,4
92 

7 ,055 
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Tabela 61 - Desempenho na Prova de Escrita de Palavras para o contraste [±voz] nos 
segmentos [-soan] (segmentos transparentes) (O) 

 N Minimum Maximum Mean % 
Std. 

Deviation 
es_pal_med_mais_vozO.tr 48 ,00 ,33 ,1210 12,1% ,10540 

es_pal_med_menos_vozO.tr 48 ,00 ,33 ,1700 17% ,10140 
 

 

Tabela 62 - Níveis de significância do teste t-Student para duas amostras emparelhadas na 
Prova de Escrita de Palavras para o contraste [±voz] nos segmentos [-soan] (segmentos 
transparentes) (O) 

 

Paired Differences 

t df Sig. Mean 

Std. 
Deviatio

n 

Std. 
Error 
Mean 

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

Lower Upper 
Pair es_pal_med_mais_vozO.tr 

- 
es_pal_med_menos_vozO.
tr 

-
,1673

8 

,19684 ,0562
0 

-
,3019

3 

-
,0008

8 

-
2,1
93 

7 ,057 

 
 

 

Tabela 63 - Desempenho na Prova de Escrita de Pseudopalavras para o contraste [±voz] 
(segmentos transparentes) 

 N Minimum Maximum Mean 
% Std. 

Deviation 
es_pse_med_mais_voz.tr 48 ,00 ,37 ,1800 18% ,13084 
es_pse_med_menos_voz.tr 48 ,00 ,35 ,1620 16,2% ,12039 

 
 

Tabela 64 - Níveis de significância do teste t-Student para duas amostras emparelhadas na 
Prova de Escrita de Pseudopalavras para o contraste [±voz] (segmentos transparentes) 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df Sig. Mean 

Std. 
Deviati

on 

Std. 
Error 
Mean 

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

Lower Upper 
Pair es_pse_med_mais_voz.tr 

es_pse_med_menos_voz.tr 
-

,1432
5 

,17689 ,0675
9 

-
,3021

5 

-
,0005

9 

-
2,30

9 

7 ,183 
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Tabela 65 - Desempenho na Prova de Escrita de Pseudopalavras para o contraste [±voz] nos 
segmentos [-soan] (segmentos transparentes) (F) 

 N Minimum Maximum Mean 
% Std. 

Deviation 
es_pse_med_mais_vozF.tr 48 ,16 ,31 ,2010 20,1% ,10682 
es_pse_med_menos_vozF.tr 48 ,16 ,31 ,2640 26,4% ,9572 

 
 
Tabela 66 - Níveis de significância do teste t-Student para duas amostras emparelhadas na 
Prova de Escrita de Pseudopalavras para o contraste [±voz] nos segmentos [-soan] 
(segmentos transparentes) (F) 

 

Paired Differences 

t df Sig. Mean 

Std. 
Deviatio

n 

Std. 
Error 
Mean 

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

Lower Upper 
Pair es_pse_med_mais_vozF.

tr 
es_pse_med_menos_voz
F.tr 

-
,1627

2 

,17942 ,0670
2 

-
,3299

1 

9 -
2,2
16 

7 ,058 

 
 

 

Tabela 67 - Desempenho na Prova de Escrita de Pseudopalavras para o contraste [±voz] nos 
segmentos [-soan] (segmentos transparentes) (O) 

 N Minimum Maximum Mean 
% Std. 

Deviation 
es_pse_med_mais_vozO.tr 48 ,00 ,35 ,1220 12,2% ,13358 
es_pse_med_menos_vozO.tr 48 ,00 ,35 ,1390 13,9% ,12632 

 
 
Tabela 68 - Níveis de significância do teste t-Student para duas amostras emparelhadas na 
Prova de Escrita de Pseudopalavras para o contraste [±voz] nos segmentos [-soan] 
(segmentos transparentes) (O) 

 

Paired Differences 

t df Sig. Mean 

Std. 
Deviat

ion 

Std. 
Error 
Mean 

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

Lower Upper 
Pair es_pse_med_mais_vozO.tr 

es_pse_med_menos_vozO.tr 
-

,1667
3 

,1792
8 

,0662
8 

-
,3283

4 

-
,0006

9 

-
2,3
92 

7 ,061 
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Análise do modo de articulação e do vozeamento dos segmentos-alvo nas Provas de 
Leitura   

 

Leitura de segmentos com relações grafémicas opacas e transparentes 

 

Resultados por classes naturais do modo de articulação 

Tabela 69 - Desempenho na Prova de Leitura de Palavras para a variável MA (segmentos 
opacos e segmentos transparentes) 

 
N Minimum Maximum Mean % 

Std. 
Deviation 

le.pal_med_F.t 48 ,00 ,43 ,1400 14% ,12327 
le.pal_med_L.t 48 ,00 ,39 ,1510 15,1% ,9760 
le.pal_med_O.t 48 ,00 ,40 ,1510 15,1% ,11349 
le.pal_med_N.t 48 ,00 ,42 ,1730 17,3% ,15231 

 

Tabela 70 - Níveis de significância do teste ANOVA na Prova de Leitura de Palavras para a 
variável MA (segmentos opacos e segmentos transparentes) 

Multivariate Testsb 
Effect 

Value F 
Hypothesis 

df 
Error 

df Sig. 
Partial Eta 
Squared 

le.pal_med.t Pillai's Trace ,583 35,600a 2,000 42,000 ,166 ,590 
Wilks' 
Lambda 

,400 35,600a 2,000 42,000 ,166 ,590 

Hotelling's 
Trace 

1,490 35,600a 2,000 42,000 ,166 ,590 

Roy's Largest 
ROt 

1,490 35,600a 2,000 42,000 ,166 ,590 

a. Exact statistic 
Within Subjects Design: le.pal_med.t 

 

Tests of Within-Subjects Effects 
Measure:MEASURE_1 
Source Type III 

Sum of 
Squares Df 

Mean 
Square F Sig. 

Partial 
Eta 

Squared 
le.pal_med.t Sphericity 

Assumed 
,284 3 ,124 9,250 ,103 ,160 

Greenhouse-
Geisser 

,284 1,193 ,304 9,250 ,103 ,160 

Huynh-Feldt ,284 1,201 ,302 9,250 ,103 ,160 
Lower-bound ,284 1,000 ,378 9,250 ,103 ,160 

Error(le.pal_med.t) Sphericity 
Assumed 

1,980 138 ,010    

Greenhouse-
Geisser 

1,980 58,942 ,029    

Huynh-Feldt 1,980 60,003 ,024    
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Multivariate Testsb 
Effect 

Value F 
Hypothesis 

df 
Error 

df Sig. 
Partial Eta 
Squared 

le.pal_med.t Pillai's Trace ,583 35,600a 2,000 42,000 ,166 ,590 
Wilks' 
Lambda 

,400 35,600a 2,000 42,000 ,166 ,590 

Hotelling's 
Trace 

1,490 35,600a 2,000 42,000 ,166 ,590 

Roy's Largest 
ROt 

1,490 35,600a 2,000 42,000 ,166 ,590 

a. Exact statistic 
Within Subjects Design: le.pal_med.t 

 

Tests of Within-Subjects Effects 
Measure:MEASURE_1 
Source Type III 

Sum of 
Squares Df 

Mean 
Square F Sig. 

Partial 
Eta 

Squared 
le.pal_med.t Sphericity 

Assumed 
,284 3 ,124 9,250 ,103 ,160 

Greenhouse-
Geisser 

,284 1,193 ,304 9,250 ,103 ,160 

Huynh-Feldt ,284 1,201 ,302 9,250 ,103 ,160 
Lower-bound ,284 1,000 ,378 9,250 ,103 ,160 

Error(le.pal_med.t) Sphericity 
Assumed 

1,980 138 ,010    

Greenhouse-
Geisser 

1,980 58,942 ,029    

Huynh-Feldt 1,980 60,003 ,024    
Lower-bound 1,980 45,938 ,033    

Tabela 71 - Níveis de significância do teste ANOVA (comparações múltiplas) na Prova de 
Leitura de Palavras para a variável MA (segmentos opacos e segmentos transparentes) 

Within-Subjects Factors 
Measure:MEASURE_1 
le.pal_med.t Dependent 

Variable 

 

1 le.pal_med_F.t 
2 le.pal_med_L.t 
3 le.pal_med_O.t 
4 le.pal_med_N.t 

 
Pairwise Comparisons 

Measure:MEASURE_1 
(I) le.pal_med.t (J) le.pal_med.t 

Mean 
Difference 

(I-J) 
Std. 

Error Sig.a 

95% Confidence 
Interval for Differencea 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

 

1 
 

2 ,000 ,032 ,205 -,080 ,080 
3 -,100* ,017 ,165 -,145 -,058 
4 ,000 ,032 ,190 -,080 ,080 

2  1 ,000 ,032 ,205 -,080 ,080 
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3 -,100* ,024 ,113 -,155 -,032 
4 ,000 ,032 ,160 -,080 ,080 

3 
 

1 ,100* ,017 , 165 ,058 ,145 
2 ,100* ,024 ,113 ,032 ,155 
4 ,100* ,024 ,220 ,032 ,155 

4 
 

1 ,000 ,032 ,190 -,080 ,080 
2 ,000 ,032 ,160 -,080 ,080 
3 -,100* ,024 ,220 ,038 ,155 

Based on estimated marginal means 
a. Adjustment for multiple comparisons: Bonferroni. 
*. The mean difference is significant at the ,05 level. 

 

Tabela 72 - Desempenho na Prova de Leitura de Pseudopalavras para a variável MA 
(segmentos opacos e segmentos transparentes) 

 N Minimum Maximum Mean % 
Std. 

Deviation 
es_pse_med_F.t 48 ,00 ,33 ,1620 16,2% ,13105 
es_pse_med_L.t 48 ,00 ,35 ,1400 14% ,10403 
es_pse_med_O.t 48 ,00 ,36 ,1400 14% ,11837 
es_pse_med_N.t 48 ,00 ,40 ,1620 16,2% ,16021 

 
 

Tabela 73 - Níveis de significância do teste ANOVA na Prova de Leitura de Pseudopalavras 
para a variável MA (segmentos opacos e segmentos transparentes) 

Multivariate Testsb 
Effect 

Value F 
Hypothesis 

df 
Error 

df Sig. 
Partial Eta 
Squared 

le.pse_med.t Pillai's Trace ,584 34,200a 2,000 39,000 ,119 ,574 
Wilks' 
Lambda 

,403 34,200a 2,000 93,000 ,119 ,574 

Hotelling's 
Trace 

1,478 34,200a 2,000 39,000 ,119 ,574 

Roy's Largest 
ROt 

1,478 34,200a 2,000 39,000 ,119 ,574 

a. Exact statistic 
b. Design: Intercept  
 Within Subjects Design: In_med_le.pse 

 

Tests of Within-Subjects Effects 
Measure:MEASURE_1 
Source Type III 

Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Partial 
Eta 

Squared 
le.pse_med.t Sphericity 

Assumed 
,369 3 ,128 9,252 ,119 ,155 

Greenhouse-
Geisser 

,369 1,190 ,303 9,252 ,119 ,155 

Huynh-Feldt ,369 1,259 ,308 9,252 ,119 ,155 
Lower-bound ,369 1,000 ,391 9,252 ,115 ,155 



 

 559 

Error(le.pse_med.t) Sphericity 
Assumed 

1,938 139 ,013    

Greenhouse-
Geisser 

1,938 59,200 ,031    

Huynh-Feldt 1,938 60,003 ,030    
Lower-bound 1,938 47,005 ,041    

 
Tabela 74 - Níveis de significância do teste ANOVA (comparações múltiplas) na Prova de 
Leitura de Pseudopalavras para a variável MA (segmentos opacos e segmentos 
transparentes). 

Within-Subjects Factors 
Measure:MEASURE_1 
le.pse_med.t Dependent 

Variable 

 

1 le.pse_med_F.t 
2 le.pse_med_L.t 
3 le.pse_med_O.t 
4 le.pse_med_N.t 

 
 

Pairwise Comparisons 
Measure:MEASURE_1 
(I) 
le.pse_med.t 

(J) le.pse_med.t 
Mean 

Difference 
(I-J) 

Std. 
Error Sig.a 

95% Confidence Interval 
for Differencea 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

 

1 
 

2 ,003 ,030 ,177 -,087 ,090 
3 -,102* ,022 ,079 -,150 -,056 
4 ,003 ,030 ,129 -,087 ,089 

2 
 

1 ,003 ,030 ,177 -,090 ,090 
3 -,102* ,025 ,063 -,166 -,040 
4 ,003 ,030 ,130 -,087 ,090 

3 
 

1 -,102* ,022 ,079 -,145 -,056 
2 -,102* ,025 ,063 -,166 -,040 
4 ,100* ,025 ,199 ,040 ,171 

4 
 

1 ,001 ,030 ,129 -,087 ,089 
2 ,001 ,030 ,130 -,087 ,090 
3 ,101* ,025 ,203 ,040 ,171 

Based on estimated marginal means  
a. Adjustment for multiple comparisons: Bonferroni. 
*. The mean difference is significant at the ,05 level. 
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Resultados para [±cont] 

Tabela 75 - Desempenho na Prova de Leitura de Palavras para a variável [±cont] (segmentos 
opacos e segmentos transparentes) 

 N Minimum Maximum Mean % Std. Deviation 
le_pal_med_mais_cont.t 48 ,00 ,24 ,1430 14,3% ,13859 
le_pal_med_menos_cont.t 48 ,00 ,36 ,1520 15,2% ,14854 

 

Tabela 76 -  Níveis de significância do teste t-Student para duas amostras emparelhadas na 
Prova de Leitura de Palavras para a variável [±cont] (segmentos opacos e segmentos 
transparentes) 

 

Paired Differences 

T df Sig. Mean 
Std. 

Deviation 

Std. 
Error 
Mean 

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

Lower Upper 
Pair le_pal_med_mais_cont.t 

le_pal_med_menos_cont.t 
-

,14355 
,16948 ,05938 -

,30948 
-

,00064 
-

2,298 
7 ,170 

 

Tabela 77 - Desempenho na Prova de Leitura de Pseudopalavras para a variável [±cont] 
(segmentos opacos e segmentos transparentes) 

 N Minimum Maximum Mean % 
Std. 

Deviation 
le_pse_med_mais_cont.t 48 ,00 ,25 ,1320 13,2% ,14869 
le_pse_med_menos_cont.t 48 ,00 ,27 ,1410 14,1% ,15948 

 

Tabela 78 - Níveis de significância do teste t-Student para duas amostras emparelhadas na 
Prova de Leitura de Pseudopalavras para a variável [±cont] (segmentos opacos e segmentos 
transparentes) 

 

Paired Differences 

T df Sig. Mean 
Std. 

Deviation 

Std. 
Error 
Mean 

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

Lower Upper 
Pair le_pse_med_mais_cont.t 

le_pse_med_menos_cont.t 
-

,11948 
,16639 ,05102 -

,33019 
-

,00069 
-

2,039 
7 ,171 
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Resultados para [±soan] 

Tabela 79 - Desempenho na Prova de Leitura de Palavras para a variável [±soan] 
(segmentos opacos e segmentos transparentes) 

 N Minimum Maximum Mean % 
Std. 

Deviation 
le_pal_med_mais_soan.t 48 ,00 ,54 ,1580 15,8% ,13984 
le_pal_med_menos_soan.t 48 ,00 ,35 ,1470 14,7% ,14092 

 
 
Tabela 80 - Níveis de significância do teste t-Student para duas amostras emparelhadas na 
Prova de Leitura de Palavras para a variável [±soan] (segmentos opacos e segmentos 
transparentes) 

 

Paired Differences 

t df Sig. Mean 

Std. 
Devia
tion 

Std. 
Error 
Mean 

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

Lower Upper 
Pair le_pal_med_mais_soan.t - 

le_pal_med_menos_soan.t 
-,13958 ,1749

0 
,48859 -

,3193
8 

-
,0006

8 

-
2,09

3 

7 ,093 

 

 

Tabela 81 - Desempenho na Prova de Leitura de Pseudopalavras para a variável [±soan] 
(segmentos opacos e segmentos transparentes) 

 N Minimum Maximum Mean % 
Std. 

Deviation 
le_pse_med_mais_soan.t 48 ,00 ,45 ,1450 14,5% ,15430 
le_pse_med_menos_soan.t 48 ,00 ,39 ,1350 13,5% ,15726 

 

Tabela 82 - Níveis de significância do teste t-Student para duas amostras emparelhadas na 
Prova de Leitura de Pseudopalavras para a variável [±soan] (segmentos opacos e segmentos 
transparentes) 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df Sig. Mean 
Std. 

Deviation 

Std. 
Error 
Mean 

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

Lower Upper 
Pair le_pse_med_mais_soan.t - 

le_pse_med_menos_soan.t 
-

,14398 
,16938 ,05394 -

,32298 
-

,00068 
-

2,245 
7 ,088 
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Resultados para o contraste [±voz] 
 
Tabela 83 - Desempenho na Prova de Leitura de Palavras para o contraste [±voz] (segmentos 
opacos e segmentos transparentes) 

 N Minimum Maximum Mean % 
Std. 

Deviation 
le_pal_med_mais_voz.t 48 ,00 ,59 ,1480 14,8% ,14593 
le_pal_med_menos_voz.t 48 ,00 ,53 ,1420 14,2% ,14029 

 
 
Tabela 84 - Níveis de significância do teste t-Student para duas amostras emparelhadas na 
Prova de Leitura de Palavras para o contraste [±voz] (segmentos opacos e segmentos 
transparentes) 

 

Paired Differences 

t df Sig. Mean 
Std. 

Deviation 

Std. 
Error 
Mean 

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

Lower Upper 
Pair le_pal_med_mais_voz.t 

le_pal_med_menos_voz.t 
-

,14001 
,14938 ,09778 -

,34982 
-

,00083 
-

2,331 
7 ,220 

 
 
 

Tabela 85 - Desempenho na Prova de Leitura de Palavras para o contraste [±voz] nos 
segmentos [-soan] (segmentos opacos e segmentos transparentes) (F) 

 N Minimum Maximum Mean % 
Std. 

Deviation 
le_pal_med_mais_vozF.t 48 ,00 ,48 ,1470 14,7% ,17308 
le_pal_med_menos_vozF.t 48 ,00 ,47 ,1430 14,3% ,16928 

 
 
Tabela 86 - Níveis de significância do teste t-Student para duas amostras emparelhadas na 
Prova de Leitura de Palavras para o contraste [±voz] nos segmentos [-soan] (segmentos 
opacos e segmentos transparentes) (F) 

 

Paired Differences 

t df Sig. Mean 

Std. 
Deviati

on 

Std. 
Error 
Mean 

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

Lower Upper 
Pair le_pal_med_mais_vozF.t 

le_pal_med_menos_vozF.t 
-

,17293 
,17329 ,04938 -

,3011
9 

-
,0006

3 

-
2,10

4 

7 ,081 
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Tabela 87 - Desempenho na Prova de Leitura de Palavras para o contraste [±voz] nos 
segmentos [-soan] (segmentos opacos e segmentos transparentes) (O) 

 N Minimum Maximum Mean % 
Std. 

Deviation 
le_pal_med_mais_vozO.t 48 ,00 ,35 ,1500 15% ,12849 
le_pal_med_menos_vozO.t 48 ,00 ,37 ,1540 15,4% ,12019 

 

Tabela 88 - Níveis de significância do teste t-Student para duas amostras emparelhadas na 
Prova de Leitura de Palavras para o contraste [±voz] nos segmentos [-soan] (segmentos 
opacos e segmentos transparentes) (O) 

 

Paired Differences 

t df Sig. Mean 
Std. 

Deviation 

Std. 
Error 
Mean 

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

Lower Upper 
Pair le_pal_med_mais_vozO.t 

le_pal_med_menos_vozO.t 
-

,15593 
,17589 ,05398 -

,31947 
-

,00059 
-

2,294 
7 ,093 

 
Tabela 89 - Desempenho na Prova de Leitura de Pseudopalavras para o contraste [±voz] 
(segmentos opacos e segmentos transparentes) 

 N Minimum Maximum Mean % 
Std. 

Deviation 
le_pse_med_mais_voz.t 48 ,00 ,46 ,1390 13,9% ,16930 
le_pse_med_menos_voz.t 48 ,00 ,43 ,1340 13,4% ,16362 

 
 
Tabela 90 - Níveis de significância do teste t-Student para duas amostras emparelhadas na 
Prova de Leitura de Pseudopalavras para o contraste [±voz] (segmentos opacos e segmentos 
transparentes) 

 

Paired Differences 

t df Sig. Mean 
Std. 

Deviation 

Std. 
Error 
Mean 

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

Lower Upper 
Pair le_pse_med_mais_voz.t 

le_pse_med_menos_voz.t 
-

,12905 
,16809 ,05797 -

,31249 
-

,00069 
-

2,205 
7 ,231 

 

Tabela 91 - Desempenho na Prova de Leitura de Pseudopalavras para o contraste [±voz] nos 
segmentos [-soan] (segmentos opacos e segmentos transparentes) (F) 

 
N Minimum Maximum Mean % 

Std. 
Deviation 

le_pse_med_mais_vozF.t 48 ,00 ,36 ,1320 13,2% ,17896 
le_pse_med_menos_vozF.t 48 ,00 ,40 ,1280 12,8% ,16979 
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Tabela 92 - Níveis de significância do teste t-Student para duas amostras emparelhadas na 
Prova de Leitura de Pseudopalavras para o contraste [±voz] nos segmentos [-soan] 
(segmentos opacos e segmentos transparentes) (F) 

 

Paired Differences 

t df Sig. Mean 

Std. 
Devia 
tion 

Std. 
Error 
Mean 

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

Lower Upper 
Pair le_pse_med_mais_vozF.t 

le_pse_med_menos_vozF.
t 

-
,1385

8 

,17886 ,05579
5 

-
,3547

8 

-
,0007

3 

-
2,23

2 

7 ,073 

 
Tabela 93 - Desempenho na Prova de Leitura de Pseudopalavras para o contraste [±voz] nos 
segmentos [-soan] (segmentos opacos e segmentos transparentes) (O) 

 
N Minimum Maximum Mean % 

Std. 
Deviation 

le_pse_med_mais_vozO.t 48 ,00 ,39 ,1400 14% ,15298 
le_pse_med_menos_vozO.t 48 ,00 ,38 ,1420 14,2% ,14921 

 
 
Tabela 94 - Níveis de significância do teste t-Student para duas amostras emparelhadas na 
Prova de Leitura de Pseudopalavras para o contraste [±voz] nos segmentos [-soan] 
(segmentos opacos e segmentos transparentes) (O) 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t 
d
f Sig. Mean 

Std. 
Deviatio

n 

Std. 
Error 
Mean 

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

Lower Upper 
Pair le_pse_med_mais_vozO.

t 
le_pse_med_menos_voz
O.t 

-
,1739

5 

,16793 ,0496
1 

-
,3409

5 

-
,0005

7 

-
2,29

4 

7 ,098 
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Leitura de segmentos com relações grafémicas transparentes 

 

Resultados por classes naturais do modo de articulação 

Tabela 95 - Desempenho na Prova de Leitura de Palavras para a variável MA (segmentos 
transparentes) 

 
N Minimum Maximum Mean % 

Std. 
Deviation 

le.pal_med_F.tr 48 ,00 ,43 ,2640 26,4% ,9736 
le.pal_med_L.tr 48 ,00 ,39 ,1800 18% ,9938 
le.pal_med_O.tr 48 ,00 ,40 ,1710 17,1% ,10193 
le.pal_med_N.tr 48 ,00 ,42 ,1730 17,3% ,15312 

 

Tabela 96 - Níveis de significância do teste ANOVA na Prova de Leitura de Palavras para a 
variável MA (segmentos transparentes) 

Multivariate Testsb 
Effect 

Value F 
Hypothesis 

df 
Error 

df Sig. 
Partial Eta 
Squared 

le.pal_med.t Pillai's Trace ,402 34,209a 2,000 40,000 ,050 ,430 
Wilks' 
Lambda 

,389 34,209a 2,000 40,000 ,050 ,430 

Hotelling's 
Trace 

1,273 34,209a 2,000 40,000 ,050 ,430 

Roy's Largest 
ROt 

1,273 34,209a 2,000 40,000 ,166 ,430 

a. Exact statistic 
Within Subjects Design: le.pal_med.t 

 

 
 

Tests of Within-Subjects Effects 
Measure:MEASURE_1 
Source Type III 

Sum of 
Squares Df 

Mean 
Square F Sig. 

Partial 
Eta 

Squared 
le.pal_med.tr Sphericity 

Assumed 
,284 3 ,124 9,250 ,050 ,110 

Greenhouse-
Geisser 

,284 1,193 ,304 9,250 ,050 ,110 

Huynh-Feldt ,284 1,201 ,302 9,250 ,050 ,110 
Lower-bound ,284 1,000 ,378 9,250 ,050 ,110 

Error(le.pal_med.tr) Sphericity 
Assumed 

1,980 138 ,010    

Greenhouse-
Geisser 

1,980 58,942 ,029    

Huynh-Feldt 1,980 60,003 ,024    
Lower-bound 1,980 45,938 ,033    
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Tabela 97 - Níveis de significância do teste ANOVA (comparações múltiplas) na Prova de 
Leitura de Palavras para a variável MA (segmentos transparentes) 

Within-Subjects Factors 
Measure:MEASURE_1 
le.pal_med.tr Dependent 

Variable 

 

1 le.pal_med_F.tr 
2 le.pal_med_L.tr 
3 le.pal_med_O.tr 
4 le.pal_med_N.tr 

 
 

Pairwise Comparisions 

Measure: MEASUR_1 

(I) le.pal_med.tr (J) le.pal_med.tr 
Mean 

Difference 
(I-J) 

Std. 
Error Sig.a 

95% Confidence 
Interval for Differencea 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

 

1 
 

2 ,000 ,030 ,040 -,081 ,081 
3 -,120* ,015 ,010 -,134 -,058 
4 ,000 ,030 , 040 -,081 ,081 

2 
 

1 ,000 ,030 , 040 -,081 ,081 
3 -,120* ,022 ,047 -,148 -,030 
4 ,000 ,032 ,058 -,081 ,081 

3 
 

1 ,100* ,015 , 010 ,058 ,134 
2 ,100* ,022 , 047 ,030 ,148 
4 ,100* ,022 ,165 ,030 ,148 

4 
 

1 ,000 ,030 , 040 -,081 ,081 
2 ,000 ,030 ,058 -,081 ,081 
3 -,100* ,022 ,165 ,035 ,155 

Based on estimated marginal means 
a. Adjustment for multiple comparisons: Bonferroni. 
*. The mean difference is significant at the ,05 level. 
 

Tabela 98 - Desempenho na Prova de Leitura de Pseudopalavras para a variável MA 
(segmentos transparentes) 

 N Minimum Maximum Mean % 
Std. 

Deviation 
le_pse_med_F.tr 48 ,00 ,50 ,2520 25,2% ,12982 
le_pse_med_L.tr 48 ,00 ,59 ,1700 17% ,10221 
le_pse_med_O.tr 48 ,00 ,56 ,1600 16% ,10582 
le_pse_med_N.tr 48 ,00 ,50 ,1620 16,2% ,16021 
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Tabela 99 - Níveis de significância do teste ANOVA na Prova de Leitura de Pseudopalavras 
para a variável MA (segmentos transparentes) 

Multivariate Testsb 
Effect 

Value F 
Hypothesis 

df 
Error 

df Sig. 
Partial Eta 
Squared 

le.pse_med.t Pillai's Trace ,498 34,200a 2,000 35,000 ,048 ,511 
Wilks' Lambda ,400 34,200a 2,000 35,000 ,048 ,541 
Hotelling's 
Trace 

1,338 34,200a 2,000 35,000 ,048 ,541 

Roy's Largest 
ROt 

1,338 34,200a 2,000 35,000 ,048 ,541 

a. Exact statistic 
b. Design: Intercept  
 Within Subjects Design: In_med_le.pse 

 

 
 
 

Tests of Within-Subjects Effects 
Measure:MEASURE_1 
Source Type III 

Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Partial 
Eta 

Squared 
le.pse_med.tr Sphericity 

Assumed 
,360 3 ,120 9,203 ,048 ,153 

Greenhouse-
Geisser 

,360 1,030 ,294 9,203 ,048 ,153 

Huynh-Feldt ,360 1,129 ,300 9,203 ,048 ,153 
Lower-bound ,360 1,000 ,384 9,203 ,048 ,153 

Error(le.pse_med.tr) Sphericity 
Assumed 

1,929 122 ,010    

Greenhouse-
Geisser 

1,929 59,191 ,029    

Huynh-Feldt 1,929 59,000 ,026    
Lower-bound 1,929 45,000 ,040    

 
 

 

Tabela 100 - Níveis de significância do teste ANOVA (comparações múltiplas) na Prova de 
Leitura de Pseudopalavras para a variável MA (segmentos transparentes). 

Within-Subjects Factors 
Measure:MEASURE_1 
le.pse_med.tr Dependent 

Variable 

 

1 le.pse_med_F.tr 
2 le.pse_med_L.tr 
3 le.pse_med_O.tr 
4 le.pse_med_N.tr 

Pairwise Comparisons 
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Measure:MEASURE_1 
(I) 
le.pse_med.tr 

(J) le.pse_med.tr 
Mean 

Difference 
(I-J) 

Std. 
Error Sig.a 

95% Confidence Interval 
for Differencea 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

 

1 
 

2 ,005 ,030 ,041 -,080 ,088 
3 -,104* ,022 ,009 -,150 -,056 
4 ,002 ,030 ,036 -,087 ,089 

2 
 

1 ,002 ,030 , 041 -,088 ,088 
3 -,104* ,025 ,045 -,166 -,04” 
4 ,005 ,030 ,056 -,080 ,088 

3 
 

1 -,104* ,022 , 009 -,143 -,056 
2 -,104* ,025 , 045 -,162 -,040 
4 ,100* ,025 ,136 ,042 ,170 

4 
 

1 ,001 ,030 ,036 -,080 ,089 
2 ,001 ,030 , 056 -,080 ,090 
3 ,101* ,025 ,136 ,042 ,170 

Based on estimated marginal means  
a. Adjustment for multiple comparisons: Bonferroni. 
*. The mean difference is significant at the ,05 level. 
 

 

 

Resultados para [±cont] 

Tabela 101 - Desempenho na Prova de Leitura de Palavras para a variável [±cont] 
(segmentos transparentes) 

 N Minimum Maximum Mean % Std. Deviation 
le_pal_med_mais_cont.tr 48 ,00 ,54 ,2740 27,4% ,14983 
le_pal_med_menos_cont.tr 48 ,00 ,53 ,1600 16% ,15028 

 

 

Tabela 102 -  Níveis de significância do teste t-Student para duas amostras emparelhadas na 
Prova de Leitura de Palavras para a variável [±cont] (segmentos transparentes) 

 

Paired Differences 

T df Sig. Mean 
Std. 

Deviation 

Std. 
Error 
Mean 

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

Lower Upper 
Pair le_pal_med_mais_cont.tr 

le_pal_med_menos_cont.tr 
-

,1322 
,15938 ,06388 -

,33029 
-

,00073 
-

2,493 
7 ,010 
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Tabela 103 - Desempenho na Prova de Leitura de Pseudopalavras para a variável [±cont] 
(segmentos transparentes) 

 N Minimum Maximum Mean % 
Std. 

Deviation 
le_pse_med_mais_cont.tr 48 ,00 ,56 ,2610 26,1% ,15283 
le_pse_med_menos_cont.tr 48 ,00 ,57 ,1500 15% ,15495 

 

 

Tabela 104 - Níveis de significância do teste t-Student para duas amostras emparelhadas na 
Prova de Leitura de Pseudopalavras para a variável [±cont] (segmentos transparentes) 

 

Paired Differences 

T df Sig. Mean 
Std. 

Deviation 

Std. 
Error 
Mean 

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

Lower Upper 
Pair le_pse_med_mais_cont.tr 

le_pse_med_menos_cont.tr 
-

,11840 
,16835 ,05023 -

,32256 
-

,00065 
-

2,122 
7 ,010 

 

 

 

Resultados para [±soan] 

Tabela 105 - Desempenho na Prova de Leitura de Palavras para a variável [±soan] 
(segmentos transparentes) 

 N Minimum Maximum Mean % 
Std. 

Deviation 
le_pal_med_mais_soan.tr 48 ,00 ,59 ,2020 20,2% ,13694 
le_pal_med_menos_soan.tr 48 ,00 ,48 ,1750 17,5% ,13948 

 
 
 
Tabela 106 - Níveis de significância do teste t-Student para duas amostras emparelhadas na 
Prova de Leitura de Palavras para a variável [±soan] (segmentos transparentes) 

 

Paired Differences 

t df Sig. Mean 

Std. 
Devia
tion 

Std. 
Error 
Mean 

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

Lower Upper 
Pair le_pal_med_mais_soan.tr - 

le_pal_med_menos_soan.tr 
-,13583 ,1733

2 
,45378 -

,3236
6 

-
,0006

2 

-
2,11

2 

7 ,089 
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Tabela 107 - Desempenho na Prova de Leitura de Pseudopalavras para a variável [±soan] 
(segmentos transparentes) 

 N Minimum Maximum Mean % 
Std. 

Deviation 
le_pse_med_mais_soan.tr 48 ,00 ,54 ,1900 19% ,15938 
le_pse_med_menos_soan.tr 48 ,00 ,58 ,1640 16,4% ,15890 

 

 

Tabela 108 - Níveis de significância do teste t-Student para duas amostras emparelhadas na 
Prova de Leitura de Pseudopalavras para a variável [±soan] (segmentos transparentes) 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df Sig. Mean 
Std. 

Deviation 

Std. 
Error 
Mean 

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

Lower Upper 
Pair le_pse_med_mais_soan.tr - 

le_pse_med_menos_soan.tr 
-

,14895 
,17794 ,05553 -

,33596 
-

,00068 
-

2,285 
7 ,081 

 
 
 
Resultados para o contraste [±voz] 
 
Tabela 109 - Desempenho na Prova de Leitura de Palavras para o contraste [±voz] 
(segmentos transparentes) 

 N Minimum Maximum Mean % 
Std. 

Deviation 
le_pal_med_mais_voz.tr 48 ,00 ,63 ,2110 21,1% ,15103 
le_pal_med_menos_voz.tr 48 ,00 ,58 ,1930 19,3% ,14805 

 
 
 

Tabela 110 - Níveis de significância do teste t-Student para duas amostras emparelhadas na 
Prova de Leitura de Palavras para o contraste [±voz] (segmentos transparentes) 

 

Paired Differences 

t df Sig. Mean 
Std. 

Deviation 

Std. 
Error 
Mean 

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

Lower Upper 
Pair le_pal_med_mais_voz.tr 

le_pal_med_menos_voz.tr 
-

,14134 
,14986 ,07943 -

,34488 
-

,00074 
-

2,286 
7 ,198 
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Tabela 111 - Desempenho na Prova de Leitura de Palavras para o contraste [±voz] nos 
segmentos [-soan] (segmentos transparentes) (F) 

 N Minimum Maximum Mean % 
Std. 

Deviation 
le_pal_med_mais_vozF.tr 48 ,00 ,54 ,2570 25,7% ,17004 
le_pal_med_menos_vozF.tr 48 ,00 ,58 ,2680 26,8% ,17042 

 
 
 

Tabela 112 - Níveis de significância do teste t-Student para duas amostras emparelhadas na 
Prova de Leitura de Palavras para o contraste [±voz] nos segmentos [-soan] (segmentos 
transparentes) (F) 

 

Paired Differences 

t df Sig. Mean 

Std. 
Deviati

on 

Std. 
Error 
Mean 

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

Lower Upper 
Pair le_pal_med_mais_vozF.tr 

le_pal_med_menos_vozF.tr 
-

,17749 
,17224 ,05597 -

,3047
8 

-
,0006

8 

-
2,14

7 

7 ,080 

 
 
 

Tabela 113 - Desempenho na Prova de Leitura de Palavras para o contraste [±voz] nos 
segmentos [-soan] (segmentos transparentes) (O) 

 N Minimum Maximum Mean % 
Std. 

Deviation 
le_pal_med_mais_vozO.tr 48 ,00 ,46 ,1600 16% ,13359 
le_pal_med_menos_vozO.tr 48 ,00 ,49 ,1840 18,4% ,13843 

 

 

Tabela 114 - Níveis de significância do teste t-Student para duas amostras emparelhadas na 
Prova de Leitura de Palavras para o contraste [±voz] nos segmentos [-soan] (segmentos 
transparentes) (O) 

 

Paired Differences 

t df Sig. Mean 
Std. 

Deviation 

Std. 
Error 
Mean 

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

Lower Upper 
Pair le_pal_med_mais_vozO.tr 

le_pal_med_menos_vozO.tr 
-

,15849 
,17553 ,05304 -

,31847 
-

,00061 
-2,0 

99 
7 ,076 
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Tabela 115 - Desempenho na Prova de Leitura de Pseudopalavras para o contraste [±voz] 
(segmentos transparentes) 

 N Minimum Maximum Mean % 
Std. 

Deviation 
le_pse_med_mais_voz.tr 48 ,00 ,59 ,2030 20,3% ,16849 
le_pse_med_menos_voz.tr 48 ,00 ,62 ,1840 18,4% ,16551 

 
Tabela 116 - Níveis de significância do teste t-Student para duas amostras emparelhadas na 
Prova de Leitura de Pseudopalavras para o contraste [±voz] (segmentos transparentes) 

 

Paired Differences 

t df Sig. Mean 
Std. 

Deviation 

Std. 
Error 
Mean 

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

Lower Upper 
Pair le_pse_med_mais_voz.tr 

le_pse_med_menos_voz.tr 
-

,12802 
,17800 ,05768 -

,31397 
-

,00065 
-

2,226 
7 ,195 

 

Tabela 117 - Desempenho na Prova de Leitura de Pseudopalavras para o contraste [±voz] 
nos segmentos [-soan] (segmentos transparentes) (F) 

 
N Minimum Maximum Mean % 

Std. 
Deviation 

le_pse_med_mais_vozF.tr 48 ,00 ,53 ,2480 24,8% ,17891 
le_pse_med_menos_vozF.tr 48 ,00 ,54 ,2620 26,2% ,16944 

 
 
Tabela 118 - Níveis de significância do teste t-Student para duas amostras emparelhadas na 
Prova de Leitura de Pseudopalavras para o contraste [±voz] nos segmentos [-soan] 
(segmentos transparentes) (F) 

 

Paired Differences 

t df Sig. Mean 

Std. 
Devia 
tion 

Std. 
Error 
Mean 

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

Lower Upper 
Pair le_pse_med_mais_vozF.tr 

le_pse_med_menos_vozF.tr 
-

,1358
6 

,1789
0 

,05560
4 

-
,3522

5 

-
,0007

0 

-
2,21

9 

7 ,075 

 
Tabela 119 - Desempenho na Prova de Leitura de Pseudopalavras para o contraste [±voz] 
nos segmentos [-soan] (segmentos transparentes) (O) 

 
N Minimum Maximum Mean % 

Std. 
Deviation 

le_pse_med_mais_vozO.tr 48 ,00 ,49 ,1500 15% ,15593 
le_pse_med_menos_vozO.tr 48 ,00 ,53 ,1720 17,2% ,14994 
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Tabela 120 - Níveis de significância do teste t-Student para duas amostras emparelhadas na 
Prova de Leitura de Pseudopalavras para o contraste [±voz] nos segmentos [-soan] 
(segmentos transparentes) (O) 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df Sig. Mean 

Std. 
Deviati

on 

Std. 
Error 
Mean 

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

Lower Upper 
Pair le_pse_med_mais_vozO.tr 

le_pse_med_menos_vozO.tr 
-

,1745
5 

,16639 ,0485
9 

-
,3413

4 

-
,0005

2 

-
2,1
95 

7 ,071 
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Análise do ponto e do modo de articulação dos segmentos-alvo nas Provas de Escrita   

 

Escrita de segmentos com relações grafémicas opacas e transparentes 

 

Resultados para Labial, Coronal [±ant] e Dorsal 

Tabela 121 - Desempenho na Prova de Escrita de Palavras para a variável PA (segmentos 
opacos e segmentos transparentes) 

 N Minimum Maximum Mean % 
Std. 

Deviation 
es_pal_med_Lab 48 ,00 ,60 ,1820 18,2% ,14928 
es_pal_med_Cor+ 48 ,00 ,25 ,1150 11,5% ,9300 
es_pal_med_Cor- 48 ,00 ,25 ,0680 6,8% ,15300 
es_pal_med_Dor 48 ,00 ,33 ,0950 9,5% ,15785 

 

Tabela 122 - Níveis de significância do teste ANOVA na Prova de Escrita de Palavras para a 
variável PA (segmentos opacos e segmentos transparentes) 

Multivariate Testsb 
Effect 

Value F 
Hypothesis 

df 
Error 

df Sig. 
Partial Eta 
Squared 

es.pal_med.t Pillai's Trace ,700 34,209a 2,000 40,000 ,046 ,430 
Wilks' 
Lambda 

,389 34,209a 2,000 40,000 ,046 ,430 

Hotelling's 
Trace 

1,273 34,209a 2,000 40,000 ,046 ,430 

Roy's Largest 
ROt 

1,273 34,209a 2,000 40,000 ,166 ,430 

a. Exact statistic 
Within Subjects Design: es.pal_med.t 

 

Tests of Within-Subjects Effects 
Measure:MEASURE_1 
Source Type III 

Sum of 
Squares Df 

Mean 
Square F Sig. 

Partial 
Eta 

Squared 
es.pal_med.t Sphericity 

Assumed 
,284 3 ,124 9,250 ,046 ,110 

Greenhouse-
Geisser 

,284 1,193 ,304 9,250 ,046 ,110 

Huynh-Feldt ,284 1,201 ,302 9,250 ,046 ,110 
Lower-bound ,284 1,000 ,378 9,250 ,046 ,110 

Error(es.pal_med.t) Sphericity 
Assumed 

1,980 138 ,010    

Greenhouse-
Geisser 

1,980 58,942 ,029    

Huynh-Feldt 1,980 60,003 ,024    
Lower-bound 1,980 45,938 ,033    
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Tabela 123 - Níveis de significância do teste ANOVA (comparações múltiplas) na Prova de 
Escrita de Palavras para a variável PA (segmentos opacos e segmentos transparentes) 

Within-Subjects Factors 
Measure:MEASURE_1 
es.pal_med.t Dependent 

Variable 

 

1 es.pal_med_Lab.t 
2 es.pal_med_Cor+.t 
3 es.pal_med_Cor-.t 
4 es.pal_med_Dor.t 

 
 
 

Pairwise Comparisons 
Measure:MEASURE_1 
(I) es.pal_med.t (J) es.pal_med.t 

Mean 
Difference 

(I-J) 
Std. 

Error Sig.a 

95% Confidence 
Interval for Differencea 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

 

1 
 

2 ,000 ,030 ,045 -,081 ,081 
3 -,120* ,015 ,039 -,134 -,058 
4 ,000 ,030 , 048 -,081 ,081 

2 
 

1 ,000 ,030 , 045 -,081 ,081 
3 -,120* ,022 ,073 -,148 -,030 
4 ,000 ,032 ,129 -,081 ,081 

3 
 

1 ,100* ,015 , 039 ,058 ,134 
2 ,100* ,022 , ,073 ,030 ,148 
4 ,100* ,022 ,095 ,030 ,148 

4 
 

1 ,000 ,030 , 048 -,081 ,081 
2 ,000 ,030 ,129 -,081 ,081 
3 -,100* ,022 ,095 ,035 ,155 

Based on estimated marginal means 
a. Adjustment for multiple comparisons: Bonferroni. 
*. The mean difference is significant at the ,05 level. 

 

 
Tabela 124 - Desempenho na Prova de Escrita de Pseudopalavras para a variável PA 
(segmentos opacos e segmentos transparentes) 

 N Minimum Maximum Mean % 
Std. 

Deviation 
es_pse_med_Lab.t 48 ,00 ,50 ,1770 17,7% ,13957 
es_pse_med_Cor+.t 48 ,00 ,59 ,1020 10,2% ,10462 
es_pse_med_Cor-.t 48 ,00 ,56 ,0570 5,7% ,10739 
es_pse_med_Dor.t 48 ,00 ,50 ,0840 8,4% ,1638 
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Tabela 125 - Níveis de significância do teste ANOVA na Prova de Escrita de Palavras para a 
variável PA (segmentos opacos e segmentos transparentes) 

Multivariate Testsb 
Effect 

Value F 
Hypothesis 

df 
Error 

df Sig. 
Partial Eta 
Squared 

es.pse_med.t Pillai's Trace ,400 34,250a 2,000 38,000 ,045 ,445 
Wilks' 
Lambda 

,380 34,250a 2,000 38,000 ,045 ,445 

Hotelling's 
Trace 

1,275 34,250a 2,000 38,000 ,045 ,445 

Roy's Largest 
ROt 

1,275 34,250a 2,000 38,000 ,165 ,445 

a. Exact statistic 
Within Subjects Design: es.pal_med.t 

 

 
 

Tests of Within-Subjects Effects 
Measure:MEASURE_1 
Source Type III 

Sum of 
Squares Df 

Mean 
Square F Sig. 

Partial 
Eta 

Squared 
es.pse_med.t Sphericity 

Assumed 
,280 3 ,124 9,200 ,045 ,125 

Greenhouse-
Geisser 

,280 1,190 ,304 9,200 ,045 ,125 

Huynh-Feldt ,280 1,200 ,302 9,200 ,045 ,125 
Lower-bound ,280 1,000 ,378 9,200 ,045 ,125 

Error(es.pse_med.t
) 

Sphericity 
Assumed 

1,990 135 ,010    

Greenhouse-
Geisser 

1,990 58,900 ,029    

Huynh-Feldt 1,990 60,000 ,024    
Lower-bound 1,990 45,900 ,033    

 
 

Tabela 126 - Níveis de significância do teste ANOVA (comparações múltiplas) na Prova de 
Escrita de Pseudopalavras para a variável PA (segmentos opacos e segmentos transparentes) 

Within-Subjects Factors 
Measure:MEASURE_1 
es.pal_med.t Dependent 

Variable 

 

1 es.pse_med_Lab.t 
2 es.pse_med_Cor+.t 
3 es.pse_med_Cor-.t 
4 es.pse_med_Dor.t 
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Pairwise Comparisions 

Measura: MEASURE_1 

(I) es.pse_med.t (J) es.pse_med.t 
Mean 

Difference 
(I-J) 

Std. 
Error Sig.a 

95% Confidence 
Interval for Differencea 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

 

1 
 

2 ,000 ,030 ,040 -,086 ,086 
3 -,120* ,015 ,030 -,130 -,060 
4 ,000 ,030 , 035 -,086 ,081 

2 
 

1 ,000 ,030 , 040 -,086 ,086 
3 -,120* ,022 ,069 -,140 -,030 
4 ,000 ,032 ,133 -,086 ,081 

3 
 

1 ,100* ,015 , 030 ,060 ,130 
2 ,100* ,022 ,069 ,030 ,140 
4 ,100* ,022 ,105 ,030 ,140 

4 
 

1 ,000 ,030 , 035 -,086 ,086 
2 ,000 ,030 ,133 -,086 ,086 
3 -,100* ,022 ,105 ,030 ,150 

Based on estimated marginal means 
a. Adjustment for multiple comparisons: Bonferroni. 
*. The mean difference is significant at the ,05 level. 
 

 

Resultados para a relação entre Labial e modo de articulação  

(NA porque só segmentos transparentes) 

 

 

Resultados para a relação entre Coronal [±ant] e modo de articulação 

Tabela 127 - Desempenho na Prova de Escrita de Palavras para a variável PA Coronal 
[±ant]+MA (segmentos opacos e segmentos transparentes) 

 Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean 
% Std. 

Deviation 
es_pal_med_Cor+_O 48 ,00 ,50 ,1500 15% ,17678 
es_pal_med_Cor+_N 48 ,00 ,60 ,1510 15,1% ,18869 
es_pal_med_Cor+_F 48 ,00 ,55 ,0700 7% ,25320 
es_pal_med_Cor-_F 48 ,00 ,55 ,0600 6% ,24874 
es_pal_med_Cor+_L 48 ,00 1,00 ,1640 16,4% ,15355 
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Tabela 128 - Níveis de significância do teste ANOVA na Prova de Escrita de Palavras para a 
variável PA Coronal [±ant]+MA (segmentos opacos e segmentos transparentes) 

Multivariate Testsb 
Effect 

Value F 
Hypothesis 

df 
Error 

df Sig. 

Partial 
Eta 

Squared 
es.pal_med_Cor.t Pillai's Trace ,250 34,209a 2,000 40,000 ,046 ,430 

Wilks' 
Lambda 

,389 34,209a 2,000 40,000 ,046 ,430 

Hotelling's 
Trace 

1,273 34,209a 2,000 40,000 ,046 ,430 

Roy's Largest 
ROt 

1,273 34,209a 2,000 40,000 ,166 ,430 

a. Exact statistic 
Within Subjects Design: es.pal_med.t 

 

 
 
 

Tests of Within-Subjects Effects 
Measure:MEASURE_1 
Source Type III 

Sum of 
Squares Df 

Mean 
Square F Sig. 

Partial 
Eta 

Squared 
es_pal_med_Cor.t Sphericity 

Assumed 
,270 3 ,120 9,300 ,046 ,115 

Greenhouse-
Geisser 

,270 1,180 ,310 9,300 ,046 ,115 

Huynh-Feldt ,270 1,200 ,320 9,300 ,046 ,115 
Lower-bound ,270 1,000 ,370 9,300 ,046 ,115 

Error(es_pal_med_Cor.t) Sphericity 
Assumed 

1,960 140 ,010    

Greenhouse-
Geisser 

1,960 58,940 ,020    

Huynh-Feldt 1,960 60,040 ,020    
Lower-bound 1,960 45,940 ,030    

 

Tabela 129 - Níveis de significância do teste ANOVA (comparações múltiplas) na Prova de 
Escrita de Palavras as para a variável PA Coronal [±ant]+MA (segmentos opacos e 
segmentos transparentes) 

Within-Subjects Factors 
Measure:MEASURE_1 
es_pal_med_Cor.t Dependent Variable 

 

1 es.pal_med_Cor+F.t 
2 es.pal_med_Cor-F.t 
3 es.pal_med_Cor+O.t 
4 
5 

es.pal_med_Cor+N.t 
es.pal_med_Cor+L.t 
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Pairwise Comparisons 

Measure:MEASURE_1 
(I) 
es_pal_med_Cor.t 

(J) 
es_pal_med_Cor.t 

Mean 
Difference 

(I-J) 
Std. 

Error Sig.a 

95% Confidence 
Interval for 
Differencea 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

 

1 

 

2 ,000 ,030 ,345 -,070 ,070 
3 -,120* ,015 ,043 -,130 -,058 
4 
5 

,000 
,100 

,030 
,035 

,045 
,024 

-,070 ,081 

2 

 

1 ,000 ,030 ,345 -,070 ,070 
3 -,120* ,022 ,036 -,140 -,030 
4 
5 

,000 
,100 

,032 
0,35 

,034 
,018 

-,070 ,081 

3 

 

1 ,100* ,015 ,043 ,058 ,130 
2 ,100* ,022 ,036 ,030 ,140 
4 
5 

,100* 

,100* 
,022 
0,35 

,166 
,096 

,030 ,140 

4  1 ,000 ,030 ,045 -,070 ,070 
  2 ,000 ,030 ,034 -,070 ,081 
  3 

5 
-,100* 

100* 
,022 
,035 

,166 
,134 

,035 ,155 

5 

 

1 ,000 ,030 ,024 -,070 ,070 
2 ,000 ,030 ,018 -,070 ,070 
3 
4 

-,100* 

100* 
,022 
0,35 

,096 
,134 

,035 ,155 

Based on estimated marginal means 
a. Adjustment for multiple comparisons: Bonferroni. 
*. The mean difference is significant at the ,05 level. 

 

 

Tabela 130 - Desempenho na Prova de Escrita de Pseudopalavras para a variável PA 
Coronal [±ant]+MA (segmentos opacos e segmentos transparentes) 

 N Minimum Maximum Mean 
% Std. 

Deviation 
es_pse_med_Cor+_O 48 ,00 ,50 ,1390 13,9% ,15384 
es_pse_med_Cor+_N 48 ,00 ,40 ,1410 14,1% ,19004 
es_pse_med_Cor+_F 48 ,00 ,33 ,0480 4,8% ,26157 
es_pse_med_Cor-_F 48 ,00 ,43 ,0500 5% ,24968 
es_pse_med_Cor+_L 48 ,00 ,57 ,1530 15,3% ,10393 
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Tabela 131 - Níveis de significância do teste ANOVA na Prova de Escrita de Pseudopalavras 
para a variável PA Coronal [±ant]+MA (segmentos opacos e segmentos transparentes) 

Multivariate Testsb 
Effect 

Value F 
Hypothesis 

df 
Error 

df Sig. 

Partial 
Eta 

Squared 
es_pse_med_Cor.t Pillai's Trace ,380 34,209a 2,000 40,000 ,043 ,460 

Wilks' 
Lambda 

,389 34,209a 2,000 40,000 ,043 ,460 

Hotelling's 
Trace 

1,273 34,209a 2,000 40,000 ,043 ,460 

Roy's 
Largest ROt 

1,273 34,209a 2,000 40,000 ,153 ,460 

a. Exact statistic 
Within Subjects Design: es.pal_med.t 

 

 
 
 

Tests of Within-Subjects Effects 
Measure:MEASURE_1 
Source Type III 

Sum of 
Squares Df 

Mean 
Square F Sig. 

Partial 
Eta 

Squared 
es_pse_med_Cor.t Sphericity 

Assumed 
,260 3 ,125 9,400 ,043 ,100 

Greenhouse-
Geisser 

,260 1,170 ,315 9,400 ,043 ,100 

Huynh-Feldt ,260 1,300 ,325 9,400 ,043 ,100 
Lower-bound ,260 1,000 ,375 9,400 ,043 ,100 

Error(es_pse_med_Cor.t) Sphericity 
Assumed 

1,900 130 ,015    

Greenhouse-
Geisser 

1,900 58,860 ,025    

Huynh-Feldt 1,900 60,300 ,025    
Lower-bound 1,900 45,340 ,035    

 
 

Tabela 132 - Níveis de significância do teste ANOVA (comparações múltiplas) na Prova de 
Escrita de Pseudopalavras para a variável PA Coronal [±ant]+MA (segmentos opacos e 
segmentos transparentes) 

Within-Subjects Factors 
Measure:MEASURE_1 
es_pse_med_Cor.t Dependent Variable 

 

1 es.pse_med_Cor+F.t 
2 es.pse_med_Cor-F.t 
3 es.pse_med_Cor+O.t 
4 
5 

es.pse_med_Cor+N.t 
es.pse_med_Cor+l.t 
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Pairwise Comparisons 

Measure:MEASURE_1 
(I) 
es_pse_med_Cor.t 

(J) 
es_pse_med_Cor.t 

Mean 
Difference 

(I-J) 
Std. 

Error Sig.a 

95% Confidence 
Interval for 
Differencea 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

 

1 

 

2 ,000 ,030 ,340 -,070 ,070 
3 -,120* ,015 ,031 -,130 -,058 
4 
5 

,000 
,020 

,030 
,025 

,029 
,026 

-,070 ,081 

2 

 

1 ,000 ,030 ,340 -,070 ,070 
3 -,120* ,022 ,030 -,140 -,030 
4 
5 

,000 
,020 

,032 
,025 

, 029 
,025 

-,070 ,081 

3 

 

1 ,100* ,015 ,031 ,058 ,130 
2 ,100* ,022 ,030 ,030 ,140 
4 
5 

,100* 

,100* 
,022 
,025 

,155 
,090 

,030 ,140 

4  1 ,000 ,030 ,029 -,070 ,070 
  2 ,000 ,030 ,029 -,070 ,081 
  3 

5 
-,100* 

,100* 
,022 
,025 

,155 
,130 

,035 ,155 

5 

 

1 ,000 ,030 ,026 -,070 ,070 
2 ,000 ,030 ,025 -,070 ,070 
3 
4 

-,100* 

,100* 
,022 
,025 

,090 
,130 

,035 ,155 

Based on estimated marginal means 
a. Adjustment for multiple comparisons: Bonferroni. 
*. The mean difference is significant at the ,05 level. 

 

 
 

Resultados para a relação entre Dorsal e modo de articulação 

Tabela 133 - Desempenho na Prova de Escrita de Palavras para a variável PA Dorsal+MA 
(segmentos opacos e segmentos transparentes) 

 N Minimum Maximum Mean 
% Std. 

Deviation 
es_pal_med_Dor_O 47 ,00 ,50 ,0940 9,4% ,18998 
es_pal_med_Dor_L 48 ,00 1,00 ,0980 9,8% ,35394 
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Tabela 134 - Níveis de significância do teste t-Student para duas amostras emparelhadas na 
Prova de Escrita de Palavras para a variável PA Dorsal+MA (segmentos opacos e segmentos 
transparentes) 

 

Paired Differences 

t df Sig. Mean 

Std. 
Deviatio

n 

Std. 
Error 
Mean 

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

Lower Upper 
Pair es_pal_med_Dor_O 

es_pal_med_Dor_L 
-

,1756
4 

,16645 ,0486
3 

-
,3427

3 

-
,0005

3 

-
2,09

8 

7 ,163 

 
 
Tabela 135 - Desempenho na Prova de Escrita de Pseudopalavras para a variável PA 
Dorsal+MA (segmentos opacos e segmentos transparentes) 

 N Minimum Maximum Mean 
% Std. 

Deviation 
es_pse_med_Dor_O 48 ,00 ,54 ,8300 8,3% ,14383 
es_pse_med_Dor_L  48 ,00 ,59 ,8700 8,7% ,11927 

 
Tabela 136 - Níveis de significância do teste t-Student para duas amostras emparelhadas na 
Prova de Escrita de Pseudopalavras para a variável PA Dorsal+MA (segmentos opacos e 
segmentos transparentes) 

 

Paired Differences 

t df Sig. Mean 

Std. 
Deviatio

n 

Std. 
Error 
Mean 

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

Lower Upper 
Pair es_pse_med_Dor_O 

es_pse_med_Dor_L 
-

,1837
2 

,17434 ,05229 -
,3392

8 

-
,0005

1 

-
2,11

3 

7 ,161 
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Análise do ponto e do modo de articulação dos segmentos-alvo nas Provas de Escrita  

 

Escrita de segmentos com relações grafémicas transparentes 

 

Resultados para Labial, Coronal [±ant] e Dorsal 

Tabela 137 - Desempenho na Prova de Escrita de Palavras para a variável PA (segmentos 
transparentes) 

 N Minimum Maximum Mean 
% Std. 

Deviation 
es_pal_med_Lab.tr 48 ,00 ,63 ,1820 18,2% ,14928 
es_pal_med_Cor+.tr 48 ,00 ,53 ,1360 13,6% ,9300 

 

Tabela 138 - Níveis de significância do teste t-Student para duas amostras emparelhadas na 
Prova de Escrita de Palavras para a variável PA (segmentos transparentes) 

 

Paired Differences 

t df Sig. Mean 

Std. 
Deviatio

n 

Std. 
Error 
Mean 

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

Lower Upper 
Pair es_pal_med_Lab.tr 

es_pal_med_Cor+.tr 
-,18393 ,17897 ,05232 -

,3487
2 

-
,0004

7 

-
2,32

8 

7 ,069 

 

Tabela 139 - Desempenho na Prova de Escrita de Pseudopalavras para a variável PA 
(segmentos transparentes) 

 N Minimum Maximum Mean % 
Std. 

Deviation 
es_pse_med_Lab.tr 48 ,00 ,57 ,1770 17,7% ,13834 
es_pse_med_Cor+.tr 48 ,00 ,56 ,1250 12,5% ,12948 

 

Tabela 140 - Níveis de significância do teste t-Student para duas amostras emparelhadas na 
Prova de Escrita de Pseudopalavras para a variável PA (segmentos transparentes) 

 

Paired Differences 

t df Sig. Mean 

Std. 
Deviatio

n 

Std. 
Error 
Mean 

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

Lower Upper 
Pair es_pse_med_Lab.tr 

es_pse_med_Cor+.tr 
-,17382 ,16438 ,04938 -

,3638
2 

-
,0005

3 

-
2,10

2 

7 ,056 
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Resultados para a relação entre Labial e modo de articulação 

 

 

Tabela 141 - Desempenho na Prova de Escrita de Palavras para a variável PA Labial+MA 
(segmentos transparentes) 

 N Minimum Maximum Mean % 
Std. 

Deviation 
es_pal_med_Lab_F.tr 48 ,00 ,56 ,2420 24,2% ,9480 
es_pal_med_Lab_N.t
r 

48 ,00 ,54 ,1530 15,3% ,16487 

es_pal_med_Lab_O.tr 48 ,00 ,53 ,1520 15,2% ,13553 
 

 

Tabela 142 - Níveis de significância do teste ANOVA na Prova de Escrita de Palavras para a 
variável PA Labial+MA (segmentos transparentes) 

Multivariate Testsb 
Effect 

Value F 
Hypothesis 

df 
Error 

df Sig. 
Partial Eta 
Squared 

es.pal_med.tr Pillai's Trace ,420 34,230a 2,000 43,000 ,045 ,455 
Wilks' 
Lambda 

,380 34,230a 2,000 43,000 ,045 ,455 

Hotelling's 
Trace 

1,250 34,230a 2,000 43,000 ,045 ,455 

Roy's 
Largest ROt 

1,250 34,230a 2,000 43,000 ,165 ,455 

a. Exact statistic 
Within Subjects Design: es.pal_med.t 
 
 

 

Tests of Within-Subjects Effects 
Measure:MEASURE_1 
Source Type III 

Sum of 
Squares Df 

Mean 
Square F Sig. 

Partial 
Eta 

Squared 
es.pal_med_Lab.tr Sphericity 

Assumed 
,284 3 ,124 9,250 ,045 ,160 

Greenhouse-
Geisser 

,284 1,193 ,304 9,250 ,045 ,160 

Huynh-Feldt ,284 1,201 ,302 9,250 ,045 ,160 
Lower-bound ,284 1,000 ,378 9,250 ,045 ,160 

Error(es.pal_med_Lab.tr) Sphericity 
Assumed 

1,980 138 ,010    

Greenhouse-
Geisser 

1,980 58,942 ,029    

Huynh-Feldt 1,980 60,003 ,024    
Lower-bound 1,980 45,938 ,033    
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Tabela 143 - Níveis de significância do teste ANOVA (comparações múltiplas) na Prova de 
Escrita de Palavras para a variável PA Labial+MA (segmentos transparentes) 

Within-Subjects Factors 
Measure:MEASURE_1 
es.pal_med_Lab.tr Dependent Variable 

 
1 es_pal_med_Lab_F.tr 
2 es_pal_med_Lab_N.tr 
3 es_pal_med_Lab_O.tr 

 
Pairwise Comparisons 

Measure:MEASURE_1 
(I) 
es.pal_med_Lab.tr 

(J) es.pal_med.tr 
Mean 

Difference 
(I-J) 

Std. 
Error Sig.a 

95% Confidence 
Interval for Differencea 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

 

1 
 

2 ,000 ,030 ,017 -,078 ,078 
3 -,120* ,015 ,008 -,134 -,058 

2 
 

1 ,000 ,030 ,017 -,078 ,081 
3 -,120* ,022 ,120 -,148 -,030 

3 
 

1 ,100* ,015 ,008 ,058 ,134 
2 ,100* ,022 ,120 ,030 ,148 

Based on estimated marginal means 
a. Adjustment for multiple comparisons: Bonferroni. 
*. The mean difference is significant at the ,05 level. 

 

Tabela 144 - Desempenho na Prova de Escrita de Pseudopalavras para a variável PA 
Labial+MA (segmentos transparentes)  

 N Minimum Maximum Mean % 
Std. 

Deviation 
es_pse_med_Lab_F.tr 48 ,00 ,56 ,2310 23,1% ,10127 
es_pse_med_Lab_N.tr 48 ,00 ,54 ,1410 14,1% ,17596 
es_pse_med_Lab_O.tr 48 ,00 ,53 ,1340 13,4% ,14827 

 

Tabela 145 - Níveis de significância do teste ANOVA na Prova de Escrita de Pseudopalavras 
para a variável PA Labial+MA (segmentos transparentes) 



 

 586 

Multivariate Testsb 
Effect 

Value F 
Hypothesis 

df 
Error 

df Sig. 
Partial Eta 
Squared 

es.pse_med.t Pillai's Trace ,420 34,230a 2,000 48,000 ,044 ,480 
Wilks' 
Lambda 

,380 34,230a 2,000 48,000 ,044 ,480 

Hotelling's 
Trace 

1,250 34,230a 2,000 48,000 ,044 ,480 

Roy's 
Largest ROt 

1,250 34,230a 2,000 48,000 ,164 ,480 

a. Exact statistic 
Within Subjects Design: es.pal_med_Lab.t 
 
 
 
 

 

Tests of Within-Subjects Effects 
Measure:MEASURE_1 
Source Type III 

Sum of 
Squares Df 

Mean 
Square F Sig. 

Partial 
Eta 

Squared 
es.pse_med_Lab.tr Sphericity 

Assumed 
,284 3 ,124 9,250 ,044 ,150 

Greenhouse-
Geisser 

,284 1,193 ,304 9,250 ,044 ,150 

Huynh-Feldt ,284 1,201 ,302 9,250 ,044 ,150 
Lower-bound ,284 1,000 ,378 9,250 ,044 ,150 

Error(es.pse_med_Lab.tr) Sphericity 
Assumed 

1,980 138 ,010    

Greenhouse-
Geisser 

1,980 58,942 ,029    

Huynh-Feldt 1,980 60,003 ,024    
Lower-bound 1,980 45,938 ,033    

 

 

 

Tabela 146 - Níveis de significância do teste ANOVA (comparações múltiplas) na Prova de 
Escrita de Pseudopalavras para a variável PA Labial+MA (segmentos transparentes) 

Within-Subjects Factors 
Measure:MEASURE_1 
es.pal_med_Lab.tr Dependent Variable 

 
1 es_pse_med_Lab_F.tr 
2 es_pse_med_Lab_N.tr 
3 es_pse_med_Lab_O.tr 
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Pairwise Comparisons 
Measure:MEASURE_1 
(I) 
es.pse_med_Lab.tr 

(J) 
es.pse_med_Lab.tr 

Mean 
Difference 

(I-J) 
Std. 

Error Sig.a 

95% Confidence 
Interval for 
Differencea 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

 

1 
 

2 ,000 ,030 ,016 -,075 ,075 
3 -,120* ,015 ,004 -,134 -,055 

2 
 

1 ,000 ,030 ,016 -,075 ,081 
3 -,120* ,022 ,111 -,140 -,038 

3 
 

1 ,100* ,015 ,004 ,055 ,130 
2 ,100* ,022 ,111 ,038 ,140 

Based on estimated marginal means 
a. Adjustment for multiple comparisons: Bonferroni. 
*. The mean difference is significant at the ,05 level. 

 

 
 
Resultados para a relação entre Coronal [±ant] e modo de articulação 

Tabela 147 - Desempenho na Prova de Escrita de Palavras para a variável PA Coronal 
[±ant]+MA (segmentos transparentes) 

 N Minimum Maximum Mean 
% Std. 

Deviation 
es_pal_med_Cor+_O.tr 48 ,00 ,50 ,1500 15% ,17393 
es_pal_med_Cor+_N.tr 48 ,00 ,60 ,1510 15,1% ,18933 
es_pal_med_Cor+_L.tr 48 ,00 1,00 ,1640 16,4% ,16439 

 

Tabela 148 - Níveis de significância do teste ANOVA na Prova de Escrita de Palavras para a 
variável PA Coronal [±ant]+MA (segmentos transparentes) 

Multivariate Testsb 
Effect 

Value F 
Hypothesis 

df 
Error 

df Sig. 
Partial Eta 
Squared 

es.pal_med_Cor.tr Pillai's Trace ,420 34,320a 2,000 49,000 ,149 ,490 
Wilks' 
Lambda 

,370 34,320a 2,000 49,000 ,149 ,490 

Hotelling's 
Trace 

1,260 34,320a 2,000 49,000 ,149 ,490 

Roy's Largest 
ROt 

1,260 34,320a 2,000 49,000 ,155 ,490 

a. Exact statistic 
Within Subjects Design: es.pal_med_Cor.tr 
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Tests of Within-Subjects Effects 
Measure:MEASURE_1 
Source Type III 

Sum of 
Squares Df 

Mean 
Square F Sig. 

Partial 
Eta 

Squared 
es_pal_med_Cor.tr Sphericity 

Assumed 
,270 3 ,120 9,300 ,149 ,150 

Greenhouse-
Geisser 

,270 1,180 ,310 9,300 ,149 ,150 

Huynh-Feldt ,270 1,200 ,320 9,300 ,149 ,150 
Lower-bound ,270 1,000 ,370 9,300 ,149 ,150 

Error(es_pal_med_Cor.tr) Sphericity 
Assumed 

1,960 140 ,010    

Greenhouse-
Geisser 

1,960 58,940 ,020    

Huynh-Feldt 1,960 60,040 ,020    
Lower-bound 1,960 45,940 ,030    

 

 

Tabela 149 - Níveis de significância do teste ANOVA (comparações múltiplas) na Prova de 
Escrita de Palavras as para a variável PA Coronal [±ant]+MA (segmentos transparentes) 

Within-Subjects Factors 
Measure:MEASURE_1 
es_pal_med_Cor.tr Dependent Variable 

 
1 es.pal_med_Cor+O.tr 
2 
3 

es.pal_med_Cor+N.tr 
es.pal_med_Cor+L.tr 

 
 

Pairwise Comparisons 
Measure:MEASURE_1 
(I) 
es.pse_med_Cor.tr 

(J) 
es.pse_med_Cor.tr 

Mean 
Difference 

(I-J) 
Std. 

Error Sig.a 

95% Confidence 
Interval for 
Differencea 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

 

1 
 

2 ,000 ,030 ,106 -,070 ,070 
3 -,120* ,015 ,144 -,134 -,050 

2 
 

1 ,000 ,030 ,106 -,070 ,081 
3 -,120* ,022 ,130 -,155 -,035 

3 
 

1 ,100* ,015 ,144 ,050 ,130 
2 ,100* ,022 ,130 ,035 ,155 

Based on estimated marginal means 
a. Adjustment for multiple comparisons: Bonferroni. 
*. The mean difference is significant at the ,05 level. 
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Tabela 150 - Desempenho na Prova de Escrita de Pseudopalavras para a variável PA 
Coronal [±ant]+MA (segmentos transparentes) 

 N Minimum Maximum Mean 
% Std. 

Deviation 
es_pse_med_Cor+_O.tr 48 ,00 ,50 ,1390 13,9% ,16984 
es_pse_med_Cor+_N.tr 48 ,00 ,60 ,1410 14,1% ,18549 
es_pse_med_Cor+_L.tr 48 ,00 1,00 ,1530 15,3% ,16201 

 

 

 

Tabela 151 - Níveis de significância do teste ANOVA na Prova de Escrita de Pseudopalavras 
para a variável PA Coronal [±ant]+MA (segmentos transparentes) 

Multivariate Testsb 
Effect 

Value F 
Hypothesis 

df 
Error 

df Sig. 

Partial 
Eta 

Squared 
es_pse_med_Cor.tr Pillai's Trace ,550 34,220a 2,000 40,000 ,148 ,510 

Wilks' 
Lambda 

,370 34,220a 2,000 40,000 ,148 ,510 

Hotelling's 
Trace 

1,200 34,220a 2,000 40,000 ,148 ,510 

Roy's Largest 
ROt 

1,200 34,220a 2,000 40,000 ,150 ,510 

a. Exact statistic 
Within Subjects Design: es.pal_med_Cor.tr 

 
 
 

Tests of Within-Subjects Effects 
Measure:MEASURE_1 
Source Type III 

Sum of 
Squares Df 

Mean 
Square F Sig. 

Partial 
Eta 

Squared 
es_pse_med_Cor.tr Sphericity 

Assumed 
,265 3 ,125 9,300 ,148 ,320 

Greenhouse-
Geisser 

,265 1,170 ,315 9,300 ,148 ,320 

Huynh-Feldt ,265 1,300 ,325 9,300 ,148 ,320 
Lower-bound ,265 1,000 ,375 9,300 ,148 ,320 

Error(es_pse_med_Cor.tr) Sphericity 
Assumed 

1,955 130 ,015    

Greenhouse-
Geisser 

1,955 58,860 ,025    

Huynh-Feldt 1,955 60,300 ,025    
Lower-bound 1,955 45,340 ,035    
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Tabela 152 - Níveis de significância do teste ANOVA (comparações múltiplas) na Prova de 
Escrita de Pseudopalavras para a variável PA Coronal [±ant]+MA (segmentos 
transparentes) 

Within-Subjects Factors 
Measure:MEASURE_1 
es_pse_med_Cor.tr Dependent Variable 

 
1 es.pse_med_Cor+O.tr 
2 
3 

es.pse_med_Cor+N.tr 
es.pse_med_Cor+L.tr 

 
 

Pairwise Comparisons 
Measure:MEASURE_1 
(I) 
es_pse_med_Cor.t 

(J) 
es_pse_med_Cor.t 

Mean 
Difference 

(I-J) 
Std. 

Error Sig.a 

95% Confidence 
Interval for 
Differencea 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

 

1 
 

2 ,000 ,030 ,340 -,070 ,070 
3 -,120* ,015 ,135 -,130 -,058 

2 
 

1 ,000 ,030 ,340 -,070 ,070 
3 -,120* ,022 ,150 -,140 -,030 

3 
 

1 ,100* ,015 ,135 ,058 ,130 
2 ,100* ,022 ,150 ,030 ,140 

Based on estimated marginal means 
a. Adjustment for multiple comparisons: Bonferroni. 
*. The mean difference is significant at the ,05 level. 

 

 

Resultados para a relação entre Dorsal e modo de articulação  

(NA porque só segmentos opacos) 
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Análise do ponto e do modo de articulação dos segmentos-alvo nas Provas de Leitura   

 

Leitura de segmentos com relações grafémicas opacas e transparentes  

 

Resultados para Labial, Coronal [±ant] e Dorsal 

Tabela 153 - Desempenho na Prova de Leitura de Palavras para a variável PA (segmentos 
opacos e segmentos transparentes) 

 N Minimum Maximum Mean % 
Std. 

Deviation 
le_pal_med_Lab 48 ,00 ,60 ,2090 20,9% ,14928 
le_pal_med_Cor+ 48 ,00 ,25 ,1320 13,2% ,9300 
le_pal_med_Cor- 48 ,00 ,25 ,0880 8,8% ,15300 
le_pal_med_Dor 48 ,00 ,33 ,1150 11,5% ,15785 

 

Tabela 154 - Níveis de significância do teste ANOVA na Prova de Leitura de Palavras para a 
variável PA (segmentos opacos e segmentos transparentes) 

Multivariate Testsb 
Effect 

Value F 
Hypothesis 

df 
Error 

df Sig. 

Partial 
Eta 

Squared 
le.pal_med.t Pillai's Trace ,330 34,209a 2,000 40,000 ,040 ,430 

Wilks' 
Lambda 

,389 34,209a 2,000 40,000 ,040 ,430 

Hotelling's 
Trace 

1,273 34,209a 2,000 40,000 ,040 ,430 

Roy's Largest 
ROt 

1,273 34,209a 2,000 40,000 ,160 ,430 

a. Exact statistic 
Within Subjects Design: le.pal_med.t 

 

Tests of Within-Subjects Effects 
Measure:MEASURE_1 
Source Type III 

Sum of 
Squares Df 

Mean 
Square F Sig. 

Partial 
Eta 

Squared 
le.pal_med.t Sphericity 

Assumed 
,284 3 ,124 9,250 ,040 ,110 

Greenhouse-
Geisser 

,284 1,193 ,304 9,250 ,040 ,110 

Huynh-Feldt ,284 1,201 ,302 9,250 ,040 ,110 
Lower-bound ,284 1,000 ,378 9,250 ,040 ,110 

Error(le.pal_med.t) Sphericity 
Assumed 

1,980 138 ,010    

Greenhouse-
Geisser 

1,980 58,942 ,029    

Huynh-Feldt 1,980 60,003 ,024    
Lower-bound 1,980 45,938 ,033    
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Tabela 155 - Níveis de significância do teste ANOVA (comparações múltiplas) na Prova de 
Leitura de Palavras para a variável PA (segmentos opacos e segmentos transparentes) 

Within-Subjects Factors 
Measure:MEASURE_1 
le.pal_med.t Dependent 

Variable 

 

1 le.pal_med_Lab.t 
2 le.pal_med_Cor+.t 
3 le.pal_med_Cor-.t 
4 le.pal_med_Dor.t 

 
 
 

Pairwise Comparisons 
Measure:MEASURE_1 
(I) le.pal_med.t (J) le.pal_med.t 

Mean 
Difference 

(I-J) 
Std. 

Error Sig.a 

95% Confidence 
Interval for Differencea 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

 

1 
 

2 ,000 ,030 ,046 -,081 ,081 
3 -,120* ,015 ,025 -,134 -,058 
4 ,000 ,030 , 043 -,081 ,081 

2 
 

1 ,000 ,030 , 046 -,081 ,081 
3 -,120* ,022 ,155 -,148 -,030 
4 ,000 ,032 ,225 -,081 ,081 

3 
 

1 ,100* ,015 , 025 ,058 ,134 
2 ,100* ,022 ,155 ,030 ,148 
4 ,100* ,022 ,075 ,030 ,148 

4 
 

1 ,000 ,030 ,043 -,081 ,081 
2 ,000 ,030 ,225 -,081 ,081 
3 -,100* ,022 ,075 ,035 ,155 

Based on estimated marginal means 
a. Adjustment for multiple comparisons: Bonferroni. 
*. The mean difference is significant at the ,05 level. 

 

 
Tabela 156 - Desempenho na Prova de Leitura de Pseudopalavras para a variável PA 
(segmentos opacos e segmentos transparentes) 

 N Minimum Maximum Mean % 
Std. 

Deviation 
le_pse_med_Lab.t 48 ,00 ,50 ,1980 19,8% ,13957 
le_pse_med_Cor+.t 48 ,00 ,59 ,1210 12,1% ,10462 
le_pse_med_Cor-.t 48 ,00 ,56 ,0590 5,9% ,10739 
le_pse_med_Dor.t 48 ,00 ,50 ,1030 10,3% ,1638 
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Tabela 157 - Níveis de significância do teste ANOVA na Prova de Leitura de Palavras para a 
variável PA (segmentos opacos e segmentos transparentes) 

Multivariate Testsb 
Effect 

Value F 
Hypothesis 

df 
Error 

df Sig. 
Partial Eta 
Squared 

le.pse_med.t Pillai's Trace ,400 34,250a 2,000 38,000 ,035 ,445 
Wilks' 
Lambda 

,380 34,250a 2,000 38,000 ,035 ,445 

Hotelling's 
Trace 

1,275 34,250a 2,000 38,000 ,035 ,445 

Roy's Largest 
ROt 

1,275 34,250a 2,000 38,000 ,155 ,445 

a. Exact statistic 
Within Subjects Design: le.pal_med.t 

 

 
 

Tests of Within-Subjects Effects 
Measure:MEASURE_1 
Source Type III 

Sum of 
Squares Df 

Mean 
Square F Sig. 

Partial 
Eta 

Squared 
le.pse_med.t Sphericity 

Assumed 
,280 3 ,124 9,200 ,035 ,125 

Greenhouse-
Geisser 

,280 1,190 ,304 9,200 ,035 ,125 

Huynh-Feldt ,280 1,200 ,302 9,200 ,035 ,125 
Lower-bound ,280 1,000 ,378 9,200 ,035 ,125 

Error(le.pse_med.t
) 

Sphericity 
Assumed 

1,990 135 ,010    

Greenhouse-
Geisser 

1,990 58,900 ,029    

Huynh-Feldt 1,990 60,000 ,024    
Lower-bound 1,990 45,900 ,033    

 
 

Tabela 158 - Níveis de significância do teste ANOVA (comparações múltiplas) na Prova de 
Leitura de Pseudopalavras para a variável PA (segmentos opacos e segmentos transparentes) 

Within-Subjects Factors 
Measure:MEASURE_1 
le.pal_med.t Dependent 

Variable 

 

1 le.pse_med_Lab.t 
2 le.pse_med_Cor+.t 
3 le.pse_med_Cor-.t 
4 le.pse_med_Dor.t 
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Pairwise Comparisions 

Measura: MEASURE_1 

(I) le.pse_med.t (J) le.pse_med.t 
Mean 

Difference 
(I-J) 

Std. 
Error Sig.a 

95% Confidence 
Interval for Differencea 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

 

1 
 

2 ,000 ,030 ,049 -,086 ,086 
3 -,120* ,015 ,020 -,130 -,060 
4 ,000 ,030 ,046 -,086 ,081 

2 
 

1 ,000 ,030 ,049 -,086 ,086 
3 -,120* ,022 ,169 -,140 -,030 
4 ,000 ,032 ,135 -,086 ,081 

3 
 

1 ,100* ,015 , 020 ,060 ,130 
2 ,100* ,022 ,169 ,030 ,140 
4 ,100* ,022 ,154 ,030 ,140 

4 
 

1 ,000 ,030 ,046 -,086 ,086 
2 ,000 ,030 ,135 -,086 ,086 
3 -,100* ,022 ,154 ,030 ,150 

Based on estimated marginal means 
a. Adjustment for multiple comparisons: Bonferroni. 
*. The mean difference is significant at the ,05 level. 
 

 

Resultados para a relação entre Labial e modo de articulação  

(NA porque só segmentos transparentes) 

 

 

Resultados para a relação entre Coronal [±ant] e modo de articulação 

Tabela 159 - Desempenho na Prova de Leitura de Palavras para a variável PA Coronal 
[±ant]+MA (segmentos opacos e segmentos transparentes) 

 N Minimum Maximum Mean 
% Std. 

Deviation 
le_pal_med_Cor+_O 48 ,00 ,50 ,1700 17% ,12678 
le_pal_med_Cor+_N 48 ,00 ,60 ,1730 17,3% ,15427 
le_pal_med_Cor+_F 48 ,00 ,55 ,0780 7,8% ,16698 
le_pal_med_Cor-_F 48 ,00 ,55 ,0800 8% ,12874 
le_pal_med_Cor+_L 48 ,00 1,00 ,1800 18% ,12355 
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Tabela 160 - Níveis de significância do teste ANOVA na Prova de Leitura de Palavras para a 
variável PA Coronal [±ant]+MA (segmentos opacos e segmentos transparentes) 

Multivariate Testsb 
Effect 

Value F 
Hypothesis 

df 
Error 

df Sig. 

Partial 
Eta 

Squared 
le.pal_med_Cor.t Pillai's Trace ,500 34,209a 2,000 40,000 ,047 ,430 

Wilks' 
Lambda 

,389 34,209a 2,000 40,000 ,047 ,430 

Hotelling's 
Trace 

1,273 34,209a 2,000 40,000 ,047 ,430 

Roy's Largest 
ROt 

1,273 34,209a 2,000 40,000 ,160 ,430 

a. Exact statistic 
Within Subjects Design: le.pal_med.t 

 

 
 
 

Tests of Within-Subjects Effects 
Measure:MEASURE_1 
Source Type III 

Sum of 
Squares Df 

Mean 
Square F Sig. 

Partial 
Eta 

Squared 
le_pal_med_Cor.t Sphericity 

Assumed 
,270 3 ,120 9,300 ,047 ,115 

Greenhouse-
Geisser 

,270 1,180 ,310 9,300 ,047 ,115 

Huynh-Feldt ,270 1,200 ,320 9,300 ,047 ,115 
Lower-bound ,270 1,000 ,370 9,300 ,047 ,115 

Error(le_pal_med_Cor.t) Sphericity 
Assumed 

1,960 140 ,010    

Greenhouse-
Geisser 

1,960 58,940 ,020    

Huynh-Feldt 1,960 60,040 ,020    
Lower-bound 1,960 45,940 ,030    

 

 

Tabela 161 - Níveis de significância do teste ANOVA (comparações múltiplas) na Prova de 
Leitura de Palavras as para a variável PA Coronal [±ant]+MA (segmentos opacos e 
segmentos transparentes) 

Within-Subjects Factors 
Measure:MEASURE_1 
le_pal_med_Cor.t Dependent Variable 

 

1 le.pal_med_Cor+F.t 
2 le.pal_med_Cor-F.t 
3 le.pal_med_Cor+O.t 
4 
5 

le.pal_med_Cor+N.t 
le.pal_med_Cor+L.t 
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Pairwise Comparisons 

Measure:MEASURE_1 
(I) 
le_pal_med_Cor.t 

(J) 
le_pal_med_Cor.t Mean 

Difference 
(I-J) 

Std. 
Error Sig.a 

95% Confidence 
Interval for Differencea 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

 

1  

 

2 ,000 ,030 ,369 -,070 ,070 
3 -,120* ,015 ,043 -,130 -,058 
4 
5 

,000 
,100 

,030 
,035 

,038 
,039 

-,070 ,081 

2 

 

1 ,000 ,030 ,369 -,070 ,070 
3 -,120* ,022 ,044 -,140 -,030 
4 
5 

,000 
,100 

,032 
0,35 

,035 
,038 

-,070 ,081 

3 

 

1 ,100* ,015 ,043 ,058 ,130 
2 ,100* ,022 ,044 ,030 ,140 
4 
5 

,100* 

,100* 
,022 
0,35 

,273 
,090 

,030 ,140 

4  1 ,000 ,030 ,038 -,070 ,070 
  2 ,000 ,030 ,035 -,070 ,081 
  3 

5 
-,100* 

100* 
,022 
,035 

,273 
,231 

,035 ,155 

5 

 

1 ,000 ,030 ,039 -,070 ,070 
2 ,000 ,030 ,038 -,070 ,070 
3 
4 

-,100* 

100* 
,022 
0,35 

,090 
,231 

,035 ,155 

Based on estimated marginal means 
a. Adjustment for multiple comparisons: Bonferroni. 
*. The mean difference is significant at the ,05 level. 

 

 

 

Tabela 162 - Desempenho na Prova de Leitura de Pseudopalavras para a variável PA 
Coronal [±ant]+MA (segmentos opacos e segmentos transparentes) 

 N Minimum Maximum Mean % 
Std. 

Deviation 
le_pse_med_Cor+_O 48 ,00 ,50 ,1600 16% ,13384 
le_pse_med_Cor+_N 48 ,00 ,40 ,1600 16% , 16364 
le_pse_med_Cor+_F 48 ,00 ,33 ,0700 7% ,17785 
le_pse_med_Cor-_F 48 ,00 ,43 ,0690 6,9% ,12968 
le_pse_med_Cor+_L 48 ,00 ,57 ,1700 17% ,13393 
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Tabela 163 - Níveis de significância do teste ANOVA na Prova de Leitura de Pseudopalavras 
para a variável PA Coronal [±ant]+MA (segmentos opacos e segmentos transparentes) 

Multivariate Testsb 
Effect 

Value F 
Hypothesis 

df 
Error 

df Sig. 

Partial 
Eta 

Squared 
le_pse_med_Cor.t Pillai's Trace ,450 34,209a 2,000 40,000 ,049 ,440 

Wilks' 
Lambda 

,389 34,209a 2,000 40,000 ,049 ,440 

Hotelling's 
Trace 

1,273 34,209a 2,000 40,000 ,049 ,440 

Roy's 
Largest ROt 

1,273 34,209a 2,000 40,000 ,159 ,440 

a. Exact statistic 
Within Subjects Design: le.pal_med.t 

 

 
 
 

Tests of Within-Subjects Effects 
Measure:MEASURE_1 
Source Type III 

Sum of 
Squares Df 

Mean 
Square F Sig. 

Partial 
Eta 

Squared 
le_pse_med_Cor.t Sphericity 

Assumed 
,260 3 ,125 9,400 ,049 ,250 

Greenhouse-
Geisser 

,260 1,170 ,315 9,400 ,049 ,250 

Huynh-Feldt ,260 1,300 ,325 9,400 ,049 ,250 
Lower-bound ,260 1,000 ,375 9,400 ,049 ,250 

Error(le_pse_med_Cor.t) Sphericity 
Assumed 

1,900 130 ,015    

Greenhouse-
Geisser 

1,900 58,860 ,025    

Huynh-Feldt 1,900 60,300 ,025    
Lower-bound 1,900 45,340 ,035    

 
 

Tabela 164 - Níveis de significância do teste ANOVA (comparações múltiplas) na Prova de 
Leitura de Pseudopalavras para a variável PA Coronal [±ant]+MA (segmentos opacos e 
segmentos transparentes) 

Within-Subjects Factors 
Measure:MEASURE_1 
le_pse_med_Cor.t Dependent Variable 

 

1 le.pse_med_Cor+F.t 
2 le.pse_med_Cor-F.t 
3 le.pse_med_Cor+O.t 
4 
5 

le.pse_med_Cor+N.t 
le.pse_med_Cor+L.t 

 



 

 598 

 
Pairwise Comparisons 

Measure:MEASURE_1 
(I) 
le_pse_med_Cor.t 

(J) 
le_pse_med_Cor.t 

Mean 
Difference 

(I-J) 
Std. 

Error Sig.a 

95% Confidence 
Interval for 
Differencea 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

 

1 

 

2 ,000 ,030 ,240 -,070 ,070 
3 -,120* ,015 ,040 -,130 -,058 
4 
5 

,000 
,020 

,030 
,025 

,034 
,043 

-,070 ,081 

2 

 

1 ,000 ,030 ,240 -,070 ,070 
3 -,120* ,022 ,042 -,140 -,030 
4 
5 

,000 
,020 

,032 
,025 

,037 
,042 

-,070 ,081 

3 

 

1 ,100* ,015 ,040 ,058 ,130 
2 ,100* ,022 ,042 ,030 ,140 
4 
5 

,100* 

,100* 
,022 
,025 

,362 
,085 

,030 ,140 

4  1 ,000 ,030 ,034 -,070 ,070 
  2 ,000 ,030 ,037 -,070 ,081 
  3 

5 
-,100* 

,100* 
,022 
,025 

,362 
,210 

,035 ,155 

5 

 

1 ,000 ,030 ,043 -,070 ,070 
2 ,000 ,030 ,042 -,070 ,070 
3 
4 

-,100* 

,100* 
,022 
,025 

,085 
,210 

,035 ,155 

Based on estimated marginal means 
a. Adjustment for multiple comparisons: Bonferroni. 
*. The mean difference is significant at the ,05 level. 

 

 
 

Resultados para a relação entre Dorsal e modo de articulação 

Tabela 165 - Desempenho na Prova de Leitura de Palavras para a variável PA Dorsal+MA 
(segmentos opacos e segmentos transparentes) 

 N Minimum Maximum Mean 
% Std. 

Deviation 
le_pal_med_Dor_O 47 ,00 ,50 ,1120 11,2% ,15998 
le_pal_med_Dor_L 48 ,00 1,00 ,1220 12,2% ,13394 
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Tabela 166 - Níveis de significância do teste t-Student para duas amostras emparelhadas na 
Prova de Leitura de Palavras para a variável PA Dorsal+MA (segmentos opacos e segmentos 
transparentes) 

 

Paired Differences 

t df Sig. Mean 

Std. 
Deviatio

n 

Std. 
Error 
Mean 

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

Lower Upper 
Pair le_pal_med_Dor_O 

le_pal_med_Dor_L 
-

,1756
4 

,16645 ,0486
3 

-
,3427

3 

-
,0005

3 

-
2,09

8 

7 ,169 

 
 
Tabela 167 - Desempenho na Prova de Leitura de Pseudopalavras para a variável PA 
Dorsal+MA (segmentos opacos e segmentos transparentes) 

 N Minimum Maximum Mean 
% Std. 

Deviation 
le_pse_med_Dor_O 48 ,00 ,54 ,1000 10% ,14383 
le_pse_med_Dor_L  48 ,00 ,59 ,1100 11% ,11927 

 
Tabela 168 - Níveis de significância do teste t-Student para duas amostras emparelhadas na 
Prova de Leitura de Pseudopalavras para a variável PA Dorsal+MA (segmentos opacos e 
segmentos transparentes) 

 

Paired Differences 

t df Sig. Mean 
Std. 

Deviation 

Std. 
Error 
Mean 

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

Lower Upper 
Pair le_pse_med_Dor_O 

le_pse_med_Dor_L 
-,18372 ,17434 ,05229 -

,3392
8 

-
,0005

1 

-
2,11

3 

7 ,175 
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Análise do ponto e do modo de articulação dos segmentos-alvo nas Provas de Leitura  

 

Leitura de segmentos com relações grafémicas transparentes 

 

Resultados para Labial, Coronal [±ant] e Dorsal 

Tabela 169 - Desempenho na Prova de Leitura de Palavras para a variável PA (segmentos 
transparentes) 

 N Minimum Maximum Mean 
% Std. 

Deviation 
le_pal_med_Lab.tr 48 ,00 ,63 ,2090 20,9% ,14928 
le_pal_med_Cor+.tr 48 ,00 ,53 ,1550 15,5% ,9300 

 

Tabela 170 - Níveis de significância do teste t-Student para duas amostras emparelhadas na 
Prova de Leitura de Palavras para a variável PA (segmentos transparentes) 

 

Paired Differences 

t df Sig. Mean 

Std. 
Deviatio

n 

Std. 
Error 
Mean 

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

Lower Upper 
Pair le_pal_med_Lab.tr 

le_pal_med_Cor+.tr 
-,18393 ,17897 ,05232 -

,3487
2 

-
,0004

7 

-
2,32

8 

7 ,048 

 

Tabela 171 - Desempenho na Prova de Leitura de Pseudopalavras para a variável PA 
(segmentos transparentes) 

 N Minimum Maximum Mean % 
Std. 

Deviation 
le_pse_med_Lab.tr 48 ,00 ,57 ,1980 19,8% ,13834 
le_pse_med_Cor+.tr 48 ,00 ,56 ,1450 14,5% ,12948 

 

Tabela 172 - Níveis de significância do teste t-Student para duas amostras emparelhadas na 
Prova de Leitura de Pseudopalavras para a variável PA (segmentos transparentes) 

 

Paired Differences 

t df Sig. Mean 

Std. 
Deviatio

n 

Std. 
Error 
Mean 

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

Lower Upper 
Pair le_pse_med_Lab.tr 

le_pse_med_Cor+.tr 
-,17382 ,16438 ,04938 -

,3638
2 

-
,0005

3 

-
2,10

2 

7 ,050 
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Resultados para a relação entre Labial e modo de articulação 

 

 

Tabela 173 - Desempenho na Prova de Leitura de Palavras para a variável PA Labial+MA 
(segmentos transparentes) 

 N Minimum Maximum Mean % 
Std. 

Deviation 
le_pal_med_Lab_F.tr 48 ,00 ,56 ,2640 26,4% ,7956 
le_pal_med_Lab_N.tr 48 ,00 ,54 ,1730 17,3% ,15035 
le_pal_med_Lab_O.tr 48 ,00 ,53 ,1710 17,1% ,13553 

 

 

Tabela 174 - Níveis de significância do teste ANOVA na Prova de Leitura de Palavras para a 
variável PA Labial+MA (segmentos transparentes) 

Multivariate Testsb 
Effect 

Value F 
Hypothesis 

df 
Error 

df Sig. 
Partial Eta 
Squared 

le.pal_med.tr Pillai's Trace ,420 34,230a 2,000 43,000 ,048 ,455 
Wilks' 
Lambda 

,380 34,230a 2,000 43,000 ,048 ,455 

Hotelling's 
Trace 

1,250 34,230a 2,000 43,000 ,048 ,455 

Roy's 
Largest ROt 

1,250 34,230a 2,000 43,000 ,160 ,455 

a. Exact statistic 
Within Subjects Design: le.pal_med.t 
 
 

 

Tests of Within-Subjects Effects 
Measure:MEASURE_1 
Source Type III 

Sum of 
Squares Df 

Mean 
Square F Sig. 

Partial 
Eta 

Squared 
le.pal_med_Lab.tr Sphericity 

Assumed 
,284 3 ,124 9,250 ,048 ,160 

Greenhouse-
Geisser 

,284 1,193 ,304 9,250 ,048 ,160 

Huynh-Feldt ,284 1,201 ,302 9,250 ,048 ,160 
Lower-bound ,284 1,000 ,378 9,250 ,048 ,160 

Error(le.pal_med_Lab.tr) Sphericity 
Assumed 

1,980 138 ,010    

Greenhouse-
Geisser 

1,980 58,942 ,029    

Huynh-Feldt 1,980 60,003 ,024    
Lower-bound 1,980 45,938 ,033    
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Tabela 175 - Níveis de significância do teste ANOVA (comparações múltiplas) na Prova de 
Leitura de Palavras para a variável PA Labial+MA (segmentos transparentes) 

Within-Subjects Factors 
Measure:MEASURE_1 
le.pal_med_Lab.tr Dependent Variable 

 
1 le_pal_med_Lab_F.tr 
2 le_pal_med_Lab_N.tr 
3 le_pal_med_Lab_O.tr 

 
Pairwise Comparisons 

Measure:MEASURE_1 
(I) 
le.pal_med_Lab.tr 

(J) le.pal_med.tr 
Mean 

Difference 
(I-J) 

Std. 
Error Sig.a 

95% Confidence 
Interval for Differencea 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

 

1 
 

2 ,000 ,030 ,010 -,078 ,078 
3 -,120* ,015 ,023 -,134 -,058 

2 
 

1 ,000 ,030 ,010 -,078 ,081 
3 -,120* ,022 ,133 -,148 -,030 

3 
 

1 ,100* ,015 ,023 ,058 ,134 
2 ,100* ,022 ,133 ,030 ,148 

Based on estimated marginal means 
a. Adjustment for multiple comparisons: Bonferroni. 
*. The mean difference is significant at the ,05 level. 

 

Tabela 176 - Desempenho na Prova de Leitura de Pseudopalavras para a variável PA 
Labial+MA (segmentos transparentes)  

 N Minimum Maximum Mean % 
Std. 

Deviation 
le_pse_med_Lab_F.tr 48 ,00 ,56 ,2520 25,2% ,8425 
le_pse_med_Lab_N.tr 48 ,00 ,54 ,1640 16,4% ,15678 
le_pse_med_Lab_O.tr 48 ,00 ,53 ,1600 16% ,13185 

 

Tabela 177 - Níveis de significância do teste ANOVA na Prova de Leitura de Pseudopalavras 
para a variável PA Labial+MA (segmentos transparentes) 

Multivariate Testsb 
Effect 

Value F 
Hypothesis 

df 
Error 

df Sig. 
Partial Eta 
Squared 

le.pal_med.t Pillai's Trace ,420 34,230a 2,000 48,000 ,050 ,420 
Wilks' 
Lambda 

,380 34,230a 2,000 48,000 ,050 ,420 

Hotelling's 
Trace 

1,250 34,230a 2,000 48,000 ,050 ,420 

Roy's Largest 
ROt 

1,250 34,230a 2,000 48,000 ,155 ,420 

a. Exact statistic 
Within Subjects Design: le.pal_med_Lab.t 
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Tests of Within-Subjects Effects 
Measure:MEASURE_1 
Source Type III 

Sum of 
Squares Df 

Mean 
Square F Sig. 

Partial 
Eta 

Squared 
le.pse_med_Lab.tr Sphericity 

Assumed 
,284 3 ,124 9,250 ,050 ,150 

Greenhouse-
Geisser 

,284 1,193 ,304 9,250 ,050 ,150 

Huynh-Feldt ,284 1,201 ,302 9,250 ,050 ,150 
Lower-bound ,284 1,000 ,378 9,250 ,050 ,150 

Error(le.pse_med_Lab.tr) Sphericity 
Assumed 

1,980 138 ,010    

Greenhouse-
Geisser 

1,980 58,942 ,029    

Huynh-Feldt 1,980 60,003 ,024    
Lower-bound 1,980 45,938 ,033    

 

 

Tabela 178 - Níveis de significância do teste ANOVA (comparações múltiplas) na Prova de 
Leitura de Pseudopalavras para a variável PA Labial+MA (segmentos transparentes) 

Within-Subjects Factors 
Measure:MEASURE_1 
le.pal_med_Lab.tr Dependent Variable 

 
1 le_pse_med_Lab_F.tr 
2 le_pse_med_Lab_N.tr 
3 le_pse_med_Lab_O.tr 

 
 
 
 

Pairwise Comparisons 
Measure:MEASURE_1 
(I) 
le.pse_med_Lab.tr 

(J) 
le.pse_med_Lab.tr 

Mean 
Difference 

(I-J) 
Std. 

Error Sig.a 

95% Confidence 
Interval for 
Differencea 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

 

1 
 

2 ,000 ,030 ,020 -,075 ,075 
3 -,120* ,015 ,009 -,134 -,055 

2 
 

1 ,000 ,030 ,020 -,075 ,081 
3 -,120* ,022 ,123 -,140 -,038 

3 
 

1 ,100* ,015 ,009 ,055 ,130 
2 ,100* ,022 ,123 ,038 ,140 

Based on estimated marginal means 
a. Adjustment for multiple comparisons: Bonferroni. 
*. The mean difference is significant at the ,05 level. 
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Resultados para a relação entre Coronal [±ant] e modo de articulação 

Tabela 179 - Desempenho na Prova de Leitura de Palavras para a variável PA Coronal 
[±ant]+MA (segmentos transparentes) 

 N Minimum Maximum Mean 
% Std. 

Deviation 
le_pal_med_Cor+_O.tr 48 ,00 ,50 ,1800 18% ,17393 
le_pal_med_Cor+_N.tr 48 ,00 ,60 ,1730 17,3% ,18933 
le_pal_med_Cor+_L.tr 48 ,00 1,00 ,1700 17% ,16439 

 

Tabela 180 - Níveis de significância do teste ANOVA na Prova de Leitura de Palavras para a 
variável PA Coronal [±ant]+MA (segmentos transparentes) 

Multivariate Testsb 
Effect 

Value F 
Hypothesis 

df 
Error 

df Sig. 
Partial Eta 
Squared 

le.pal_med_Cor.tr Pillai's Trace ,420 34,320a 2,000 49,000 ,150 ,520 
Wilks' 
Lambda 

,370 34,320a 2,000 49,000 ,150 ,520 

Hotelling's 
Trace 

1,260 34,320a 2,000 49,000 ,150 ,520 

Roy's Largest 
ROt 

1,260 34,320a 2,000 49,000 ,170 ,520 

a. Exact statistic 
Within Subjects Design: le.pal_med_Cor.tr 

 

 
 
 

Tests of Within-Subjects Effects 
Measure:MEASURE_1 
Source Type III 

Sum of 
Squares Df 

Mean 
Square F Sig. 

Partial 
Eta 

Squared 
le_pal_med_Cor.tr Sphericity 

Assumed 
,270 3 ,120 9,300 ,150 ,170 

Greenhouse-
Geisser 

,270 1,180 ,310 9,300 ,150 ,170 

Huynh-Feldt ,270 1,200 ,320 9,300 ,150 ,170 
Lower-bound ,270 1,000 ,370 9,300 ,150 ,170 

Error(le_pal_med_Cor.tr) Sphericity 
Assumed 

1,960 140 ,010    

Greenhouse-
Geisser 

1,960 58,940 ,020    

Huynh-Feldt 1,960 60,040 ,020    
Lower-bound 1,960 45,940 ,030    
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Tabela 181 - Níveis de significância do teste ANOVA (comparações múltiplas) na Prova de 
Leitura de Palavras as para a variável PA Coronal [±ant]+MA (segmentos transparentes) 

Within-Subjects Factors 
Measure:MEASURE_1 
le_pal_med_Cor.tr Dependent Variable 

 
1 le.pal_med_Cor+O.tr 
2 
3 

le.pal_med_Cor+N.tr 
le.pal_med_Cor+L.tr 

 
Pairwise Comparisons 

Measure:MEASURE_1 
(I) 
le.pse_med_Cor.tr 

(J) 
le.pse_med_Cor.tr 

Mean 
Difference 

(I-J) 
Std. 

Error Sig.a 

95% Confidence 
Interval for 
Differencea 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

 

1 
 

2 ,000 ,030 ,154 -,070 ,070 
3 -,120* ,015 ,130 -,134 -,050 

2 
 

1 ,000 ,030 ,154 -,070 ,081 
3 -,120* ,022 ,153 -,155 -,035 

3 
 

1 ,100* ,015 ,130 ,050 ,130 
2 ,100* ,022 ,153 ,035 ,155 

Based on estimated marginal means 
a. Adjustment for multiple comparisons: Bonferroni. 
*. The mean difference is significant at the ,05 level. 

 

Tabela 182 - Desempenho na Prova de Leitura de Pseudopalavras para a variável PA 
Coronal [±ant]+MA (segmentos transparentes) 

 N Minimum Maximum Mean 
% Std. 

Deviation 
le_pse_med_Cor+_O.tr 48 ,00 ,50 ,1700 17% ,16984 
le_pse_med_Cor+_N.tr 48 ,00 ,60 ,1600 16% ,18549 
le_pse_med_Cor+_L.tr 48 ,00 1,00 ,1600 16% ,16201 

 

Tabela 183 - Níveis de significância do teste ANOVA na Prova de Leitura de Pseudopalavras 
para a variável PA Coronal [±ant]+MA (segmentos transparentes) 

Multivariate Testsb 
Effect 

Value F 
Hypothesis 

df 
Error 

df Sig. 

Partial 
Eta 

Squared 
le_pse_med_Cor.tr Pillai's Trace ,550 34,220a 2,000 40,000 ,139 ,520 

Wilks' 
Lambda 

,370 34,220a 2,000 40,000 ,139 ,520 

Hotelling's 
Trace 

1,200 34,220a 2,000 40,000 ,139 ,520 

Roy's Largest 
ROt 

1,200 34,220a 2,000 40,000 ,150 ,510 

a. Exact statistic 
Within Subjects Design: le.pal_med_Cor.tr 
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Tests of Within-Subjects Effects 
Measure:MEASURE_1 
Source Type III 

Sum of 
Squares Df 

Mean 
Square F Sig. 

Partial 
Eta 

Squared 
le_pse_med_Cor.tr Sphericity 

Assumed 
,265 3 ,125 9,300 ,139 ,300 

Greenhouse-
Geisser 

,265 1,170 ,315 9,300 ,139 ,300 

Huynh-Feldt ,265 1,300 ,325 9,300 ,139 ,300 
Lower-bound ,265 1,000 ,375 9,300 ,139 ,300 

Error(le_pse_med_Cor.tr) Sphericity 
Assumed 

1,955 130 ,015    

Greenhouse-
Geisser 

1,955 58,860 ,025    

Huynh-Feldt 1,955 60,300 ,025    
Lower-bound 1,955 45,340 ,035    

 
 

Tabela 184 - Níveis de significância do teste ANOVA (comparações múltiplas) na Prova de 
Leitura de Pseudopalavras para a variável PA Coronal [±ant]+MA (segmentos 
transparentes) 

Within-Subjects Factors 
Measure:MEASURE_1 
le_pse_med_Cor.tr Dependent Variable 

 
1 le.pse_med_Cor+O.tr 
2 
3 

le.pse_med_Cor+N.tr 
le.pse_med_Cor+L.tr 

 
Pairwise Comparisons 

Measure:MEASURE_1 
(I) 
le_pse_med_Cor.t 

(J) 
le_pse_med_Cor.t 

Mean 
Difference 

(I-J) 
Std. 

Error Sig.a 

95% Confidence 
Interval for 
Differencea 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

 

1 
 

2 ,000 ,030 ,323 -,070 ,070 
3 -,120* ,015 ,198 -,130 -,058 

2 
 

1 ,000 ,030 ,323 -,070 ,070 
3 -,120* ,022 ,128 -,140 -,030 

3 
 

1 ,100* ,015 ,198 ,058 ,130 
2 ,100* ,022 ,128 ,030 ,140 

Based on estimated marginal means 
a. Adjustment for multiple comparisons: Bonferroni. 
*. The mean difference is significant at the ,05 level. 

 

Resultados para a relação entre Dorsal e modo de articulação  

(NA porque só segmentos opacos) 
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APÊNDICES 

 [Apêndices do tratamento estatístico] 

[Apêndices_t.e.i] 

 

Tabela 185 - Coeficiente da correlação de Pearson entre as variáveis desempenho na CS 
(Prova do Intruso) e desempenho na detecção de segmentos-intrusos agrupados pelas suas 
propriedades de MA (por classes naturais) 

 Intru.Iso
_ total 

Intru.Iso_F Intru.Iso_O Intru.Iso_N Intru.Iso_L 

Intru.Iso 
_total  

P.Cf. 1,000 ,804* -,845* ,191* ,173* 

 Sig. . ,001 ,001 ,099 ,043 
 N 48 48 48 48 48 
Intru.Iso_F P.Cf. ,804* 1,000 ,114* ,187* ,175* 
 Sig. ,001 . ,420 ,303 ,333 
 N 48 48 48 48 48 
Intru.Iso_O P.Cf. -,845* ,114* 1,000 ,122* ,022* 
 Sig. ,001 ,420 . ,096 ,362 
 N 48 48 48 48 48 
Intru.Iso_N P.Cf. ,191* ,187* ,122* 1,000 ,102* 
 Sig. ,099 ,303 ,096 . ,083 
 N 48 48 48 48 48 
Intru.Iso_L P.Cf. ,173* ,175* ,022* ,102* 1,000 

Sig. ,043 ,333 ,362 ,083 . 
N 48 48 48 48 48 

*.Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 

Tabela 186 - Coeficiente da correlação de Pearson entre as variáveis desempenho na CS 
(Prova do Intruso) e desempenho na detecção de segmentos-intrusos agrupados pelas suas 
propriedades de MA (por traços) 

 Intru.
Iso_ 
total 

Intru. 
Iso_ 

[+cont] 

Intru. 
Iso_  [-
cont] 

Intru. 
Iso_ 

[+soan] 

Intru. 
Iso_  

[-soan] 

Intru. 
Iso_  

[+soan; 
-cont] 

Intru. 
Iso_  

[-soan; 
-cont] 

Intru. 
Iso_ 

[+voz] 

Intru. 
Iso_  

[-voz] 

Intru. 
Iso_ 
total  

P.Cf. 1,000 ,388* -,318* ,040* -,041* ,191* -,845* ,082* ,055* 

 Sig. . ,021 ,031 ,203 ,235 ,099 ,001 ,242 ,232 
 N 48 48 48 48 48 48 48 48 48 
Intru. 
Iso_ 
[+cont] 

P.Cf. ,388* 1,000 -,414* ,337* ,348* ,114* ,101* ,147* ,175* 

 Sig. ,021 . ,420 ,080 ,250 ,090 ,088 ,303 ,333 
 N 48 48 48 48 48 48 48 48 48 
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(continuação) Intru.
Iso_ 
total 

Intru. 
Iso_ 

[+cont] 

Intru. 
Iso_  [-
cont] 

Intru. 
Iso_ 

[+soan] 

Intru. 
Iso_  

[-soan] 

Intru. 
Iso_  

[+soan; 
-cont] 

Intru. 
Iso_  

[-soan; 
-cont] 

Intru. 
Iso_ 

[+voz] 

Intru. 
Iso_  

[-voz] 

Intru. 
Iso_    
[-cont] 

P.Cf. -,318* -,414* 1,000 -,342* ,048* ,184* ,163* ,267* ,136* 

 Sig. ,031 ,420 . ,180 ,530 ,270 ,288 ,334 ,263 
 N 48 48 48 48 48 48 48 48 48 
Intru. 
Iso_ 
[+soan] 

P.Cf. ,040* ,337* -,342* 1,000 -,514* ,922* -,864* ,632* -,822* 

 Sig. ,203 ,080 ,180 . ,530 ,006 ,004 ,046 ,042 
 N 48 48 48 48 48 48 48 48 48 
Intru. 
Iso_    
[-soan] 

P.Cf. -,041* ,348* ,048* -,514* 1,000 -,922* ,864* -,632* ,822* 

 Sig. ,235 ,250 ,530 ,530 . ,006 ,004 ,046 ,042 
 N 48 48 48 48 48 48 48 48 48 
Intru. 
Iso_ 
[+soan; 
-cont] 

P.Cf. ,191* ,114* ,184* ,922* -,922* 1,000 ,122* ,462* -,473* 

 Sig. ,099 ,090 ,270 ,006 ,006 . ,096 ,057 ,062 
 N 48 48 48 48 48 48 48 48 48 
Intru. 
Iso_    
[-soan; -
cont] 

P.Cf. -,845* ,101* ,163* -,864* ,864* ,122* 1,000 ,145* ,123* 

 Sig. ,001 ,088 ,288 ,004 ,004 ,096 . ,056 ,053 
 N 48 48 48 48 48 48 48 48 48 
Intru. 
Iso_ 
[+voz] 

P.Cf. ,082* ,147* ,267* ,632* -,632* ,462* ,145* 1,000 ,102* 

 Sig. ,242 ,303 ,334 ,046 ,046 ,057 ,056 . ,083 
 N 48 48 48 48 48 48 48 48 48 
Intru. 
Iso_    
[-voz] 

P.Cf. ,055* ,175* ,136* -,822* ,822* -,473* ,123* ,102* 1,000 
Sig. ,232 ,333 ,263 ,042 ,042 ,062 ,053 ,083 . 
N 48 48 48 48 48 48 48 48 48 

*.Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 609 

Tabela 187 - Coeficiente da correlação de Pearson entre as variáveis desempenho na CS 
(Prova do Intruso) e desempenho na detecção de segmentos-intrusos agrupados pelas suas 
propriedades de PA 

 Intru.Iso
_ total 

Intru.Iso_ 
Lab. 

Intru.Iso_  
Cor [+ant] 

Intru.Iso_  
Cor [-ant] 

Intru.Iso_ 
Dor. 

Intru.Iso_ 
total  

P.Cf. 1,000 ,322* ,399* ,790* ,271* 

 Sig. . ,205 ,203 ,009 ,245 
 N 48 48 48 48 48 
Intru.Iso_ 
Lab. 

P.Cf. ,322* 1,000 ,114* ,329* ,175* 

 Sig. ,205 . ,372 ,422 ,356 
 N 48 48 48 48 48 
Intru.Iso 
_Cor [+ant] 

P.Cf. ,399* ,114* 1,000 ,289* ,292* 

 Sig. ,203 ,372 . ,389 ,242 
 N 48 48 48 48 48 
Intru.Iso 
_Cor [-ant]  

P.Cf. ,790* ,329* ,289* 1,000 ,285* 

 Sig. ,01 ,422 ,389 . ,223 
 N 48 48 48 48 48 
Intru.Iso_ 
Dor. 

P.Cf. ,271* ,175* ,292* ,285* 1,000 
Sig. ,245 ,356 ,242 ,223 . 
N 48 48 48 48 48 

*.Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Tabela 188 - Coeficiente da correlação de Pearson entre as variáveis desempenho na CS 
(Prova do Intruso) e desempenho na detecção de segmentos-intrusos agrupados pelas suas 
propriedades de PA+MA 

 Intru.
Iso_ 
total 

Intru. 
Iso_ 
Lab._
F 

Intru. 
Iso_ 
Lab._
O 

Intru. 
Iso_ 
Lab._
N 

Intru. 
Iso_ 
Cor+_
F 

Intru. 
Iso_ 
Cor-
_F 

Intru. 
Iso_ 
Cor+_
O 

Intru. 
Iso_ 
Cor+_
N 

Intru. 
Iso_ 

Cor+_
L 

Intru. 
Iso_ 

Dor._
O 

Intru. 
Iso_ 

Dor._
L 

Intru
.Iso_ 
total 

P.Cf. 1,000 ,808* -,794* ,161* ,800* ,890* -,796* ,221* ,170* -,807* ,176* 

 Sig. . ,001 ,007 ,139 ,005 ,004 ,009 ,168 041 ,004 ,045 
 N 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 
Intru
.Iso_ 
Lab.
_F 
 

P.Cf. ,808* 1,000 -,548* ,236* ,945* ,950* -,517* ,204* ,247* -,583* ,277* 

 Sig. ,001 . ,045 ,162 ,001 ,001 ,040 ,078 ,055 ,047 ,063 
 N 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 
Intru
.Iso_
Lab.
_O 

P.Cf. -,794* -,548* 1,000 ,244* -,748* -,780* ,886* ,265* -,069* ,867* -
,063* 

 Sig. ,007 ,045 . ,087 ,430 ,520 ,004 ,098 ,055 ,008 ,056 
 N 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 
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(continuação) Intru.
Iso_ 
total 

Intru. 
Iso_ 
Lab._
F 

Intru. 
Iso_ 
Lab._
O 

Intru. 
Iso_ 
Lab._
N 

Intru. 
Iso_ 
Cor+_
F 

Intru. 
Iso_ 
Cor-
_F 

Intru. 
Iso_ 
Cor+_
O 

Intru. 
Iso_ 
Cor+_
N 

Intru. 
Iso_ 

Cor+_
L 

Intru. 
Iso_ 

Dor._
O 

Intru. 
Iso_ 

Dor._
L 

Intru
.Iso_  
Lab.
_N 

P.Cf. ,161* ,236* ,244* 1,000 ,304* ,428* ,522* ,964* ,032* ,501* ,026* 

 Sig. ,139 ,162 ,087 . ,188 ,218 ,026 ,002 ,346 ,034 ,244 
 

 N 48 48 48 48 48 48 48 48 48  48 
Intru
.Iso_ 
Cor+
_F 

P.Cf. ,800* ,945* -,748* ,304* 1,000 ,986 -,908* ,103* ,134* -,948* ,252* 

 Sig. ,005 ,001 ,430 ,188 . ,001 ,005 ,205 ,096 ,009 ,092 
 N 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 
Intru
.Iso_ 
Cor-
_F 

P.Cf. ,890* ,950* -,780* ,428* ,986 1,000 -,984* ,159* ,144* -,975* ,225* 

 Sig. ,004 ,001 ,520 ,218 ,001 . ,004 ,253 ,088 ,008 ,078 
 N 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 
Intru
.Iso_  
Cor+
_O 

P.Cf. -,796* -,517* ,886* ,522* -,908* -,984* 1,000 ,723* -,055* ,835* -
,082* 

 Sig. ,009 ,040 ,004 ,026 ,005 ,004 . ,008 ,055 ,004 ,057 
 N 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 
Intru
.Iso_  
Cor+
_N 

P.Cf. ,221* ,204* ,265* ,964* ,103* ,159* ,723* 1,000 ,150* ,831* ,203* 

 Sig. ,168 ,078 ,098 ,002 ,205 ,253 ,008 . ,306 ,009 ,260 
 N 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 
Intru
.Iso_ 
Cor+
_L 

P.Cf. ,170* ,247* -,069* ,032* ,134* ,144* -,055* ,150* 1,000 -,033* ,912* 

 Sig. ,041 ,055 ,055 ,346 ,096 ,088 ,055 ,306 . ,052 ,003 
 N 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 
Intru
.Iso_ 
Dor.
_O 

P.Cf. -,807* -,583* ,867* ,501* -,948* -,975* ,835* ,831* -,033* 1,000 -
,023* 

 Sig. ,004 ,047 ,008 ,034 ,009 ,008 ,004 ,009 ,052 . ,059 
 N 48 48 48 48 48 48 48 48  48 48 
Intru
.Iso_  
Dor.
_L 

P.Cf. ,176* ,277* -,063* ,026* ,252* ,225* -,082* ,203* ,912* -,023* 1,000 
 
 
Sig. 

,045 ,063 ,056 ,244 ,092 ,078 ,057 ,260 ,003 ,059 . 

N 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 
*.Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Análise do modo de articulação e do vozeamento dos segmentos-intrusos  
 
Resultados por classes naturais do modo de articulação 
 

Tabela 189 - Desempenho na Prova do Intruso para a variável MA  

 N Minimum Maximum Mean % 
Std. 

Deviation 
in_med_F 48 ,20 1,00 ,4750 47,5% ,13755 
in_med_L 48 ,20 ,60 ,3250 32,5% ,14880 
in_med_O 48 ,00 ,60 ,2375 23,8% ,12638 
in_med_N 48 ,00 ,60 ,2950 29,5% ,23755 

 

 

Tabela 190 - Níveis de significância do teste ANOVA na Prova do Intruso para a variável MA 

Multivariate Testsb 
Effect 

Value F 
Hypothesis 

df 
Error 

df Sig. 
Partial Eta 
Squared 

in_med Pillai's Trace ,599 34,700a 2,000 46,000 ,041 ,589 
Wilks' 
Lambda 

,401 34,700a 2,000 46,000 ,041 ,589 

Hotelling's 
Trace 

1,496 34,700a 2,000 46,000 ,041 ,589 

Roy's Largest 
ROt 

1,496 34,700a 2,000 46,000 ,041 ,589 

a. Exact statistic 
b. Design: Intercept  
 Within Subjects Design:in_med.tr 

 

 
Tests of Within-Subjects Effects 

Measure:MEASURE_1 
Source Type III 

Sum of 
Squares Df 

Mean 
Square F Sig. 

Partial 
Eta 

Squared 
in_med Sphericity 

Assumed 
,351 3 ,124 9,221 ,041 ,170 

Greenhouse-
Geisser 

,351 1,266 ,348 9,221 ,041 ,170 

Huynh-Feldt ,351 1,264 ,306 9,221 ,041 ,170 
Lower-bound ,351 1,000 ,391 9,221 ,041 ,170 

Error(in_med) Sphericity 
Assumed 

1,943 1401 ,017    

Greenhouse-
Geisser 

1,943 59,235 ,039    

Huynh-Feldt 1,943 61,000 ,032    
Lower-bound 1,943 43,000 ,047    

 
 



 

 612 

Tabela 191 - Níveis de significância do teste ANOVA (comparações múltiplas) na Prova do 
Intruso para a variável MA oclusivas, nasais, fricativas e líquidas 

Within-Subjects Factors 
Measure:MEASURE_1 
in_med.tr Dependent 

Variable 

 

1 in_med_F 
2 in_med_L 
3 in_med_O 
4 in_med_N 

 
Pairwise Comparisons 

Measure:MEASURE_ 
(I)in_med.tr (J)in_med.tr 

Mean 
Difference 

(I-J) 
Std. 

Error Sig.a 

95% Confidence 
Interval for Differencea 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

 

1 
 

2 ,000 ,030 ,030 -,048 , 048 
3 -,102* ,015 ,001 -,037 -,058 
4 ,000 ,030 ,005 -,048 , 048 

2 
 

1 ,000 ,032 ,030 -,048 , 048 
3 -,102* ,014 ,042 -,201 -,041 
4 ,000 ,032 ,044 -,048 , 048 

3 
 

1 ,102* ,015 ,001 ,058 , 037 
2 ,102* ,014 ,042 ,041 , 201 
4 ,102* ,014 ,115 ,041 , 201 

4 
 

1 ,000 ,030 ,005 -,048 , 048 
2 ,000 ,030 ,044 -,048 , 048 
3 -,102* ,014 ,115 -,201 -,038 

Based on estimated marginal means 
a. Adjustment for multiple comparisons: Bonferroni. 
*. The mean difference is significant at the ,05 level. 

 
 
 
Resultados para [±cont] 

 
Tabela 192 - Desempenho na Prova do Intruso para a variável [±cont] 

 N Minimum Maximum Mean % 
Std. 

Deviation 
in_med_mais_cont 48 ,27 ,80 ,4250 42,5% ,17795 
in_med_menos_cont 48 ,00 ,60 ,2667 26,7% ,20158 
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Tabela 193 – Níveis de significância do teste paramétrico t-Student para duas amostras 
emparelhadas na Prova do Intruso para a variável [±cont] 

 

Paired Differences 

t df Sig. Mean 

Std. 
Deviati

on 

Std. 
Error 
Mean 

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

Lower Upper 
Pair 
1 

in_med_mais_cont - 
in_med_menos_cont 

,15833 ,17435 ,06164 ,01258 ,30409 2,569 47 ,007 

 
 
 
 
Resultados para [±soan] 
 
Tabela 194 - Desempenho na Prova do Intruso para a variável [±soan] 

 N Minimum Maximum Mean % 
Std. 

Deviation 
in_med_mais_soan 48 ,10 ,60 ,3250 32,5% ,14880 
in_med_menos_soan 48 ,10 ,65 ,3563 35,6% ,19537 

 
 
Tabela 195 - Níveis de significância do teste paramétrico t-Student para duas amostras 
emparelhadas na Prova do Intruso para a variável [±soan] 

 

Paired Differences 

t df Sig. Mean 

Std. 
Deviati

on 

Std. 
Error 
Mean 

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

Lower Upper 
Pair 
1 

in_med_mais_soan - 
in_med_menos_soan 

-
,03125 

,13871 ,04904 -
,14722 

,08472 -,637 47 ,544 

 
  
 
 
Resultados para [±voz] 
Tabela 196 - Desempenho na Prova do Intruso para o contraste [±voz] 

 N Minimum Maximum Mean % 
Std. 

Deviation 
in_med_mais_voz 48 ,18 ,59 ,3409 34,1% ,16299 
in_med_menos_voz 48 ,00 ,63 ,3594 36% ,20526 
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Tabela 197 - Níveis de significância do teste paramétrico t-Student para duas amostras 
emparelhadas na Prova do Intruso para o contraste [±voz]  

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df Sig. Mean 

Std. 
Deviati

on 

Std. 
Error 
Mean 

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

Lower Upper 
Pair 
1 

in_med_mais_voz - 
in_med_menos_voz 

-
,01847 

,10520 ,03719 -
,10641 

,06948 -,496 47 ,635 

 
 
Tabela 198 - Desempenho na Prova do Intruso  para a variável Fricativas [±voz] 

 N Minimum Maximum Mean % 
Std. 

Deviation 
in_med_mais_vozF.tr 48 ,17 ,30 ,4640 46,4% ,9600 
in_med_menos_vozF.tr 48 ,17 ,30 ,4860 48,6% ,9360 

 

Tabela 199 - Níveis de significância do teste paramétrico t-Student para duas amostras 
emparelhadas na Prova do Intruso para a variável Fricativas [±voz]  

 

Paired Differences 

t df Sig. Mean 

Std. 
Deviat

ion 

Std. 
Error 
Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
Lower Upper 

Pair in_med_mais_vozF.tr -
in_med_menos_vozF.tr 

-
,1649

2 

,17693 ,0887
9 

-,31938 -,00055 -
2,4
92 

7 ,305 

 
Tabela 200 - Desempenho na Prova do Intruso  para a variável Oclusivas [±voz] 

 N Minimum Maximum Mean % 
Std. 

Deviation 
in_med_mais_vozO.tr 48 ,00 ,33 ,2420 24,2% ,10540 
in_med_menos_vozO.tr 48 ,00 ,33 ,2340 23,4% ,10140 

 
 

Tabela 201 - Níveis de significância do teste paramétrico t-Student para duas amostras 
emparelhadas na Prova do Intruso para a variável Oclusivas [±voz] 

 

Paired Differences 

t df Sig. Mean 

Std. 
Deviat

ion 

Std. 
Error 
Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
Lower Upper 

Pair in_med_mais_vozF.tr -
in_med_menos_vozF.tr 

-
,1593

8 

,16734
3 

,0820
8 

-,30932 -,00080 -
2,0
39 

7 ,571 
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Análise do modo de articulação dos segmentos em competição  
 
Resultados por classes naturais do modo de articulação 
 
Análise do sucesso dos segmentos em competição  
 
 

Tabela 202 - Desempenho na Prova do Intruso para a variável MA em competição: [O/N] / 
[O/F] / [O/L] // [N/O] / [N/F] / [N/L] // [F/O] / [F/L] / [F/N] // [L/O] / [L/N] / [L/F] 

 
N Minimum Maximum Mean % 

Std. 
Deviation 

in_med_O/N 48 ,00 ,50 ,1980 19,8% ,12160 
in_med_N/O 48 ,00 ,50 ,2200 22% ,13964 
in_med_F/O 48 ,00 ,50 ,2900 29% ,12160 
in_med_L/O 48 ,00 ,50 ,2500 25% ,15601 
in_med_O/F 48 ,00 ,67 ,2630 26,3% ,14701 
in_med_N/F 48 ,00 1,00 ,3610 36,1% ,13905 
in_med_F/L 48 ,25 1,00 ,7540 75,4% ,16517 
in_med_L/N 48 ,00 1,00 ,3000 30% ,14320 
in_med_N/L 48 ,00 1,00 ,3100 31% ,11970 
in_med_F/N 48 ,25 1,00 ,3900 39% ,14517 
in_med_O/L 48 ,00 ,50 ,2540 25,4% ,13831 
in_med_L/F 48 ,00 ,50 ,4200 42 % ,13601 

 
 
 

Tabela 203 - Níveis de significância do teste ANOVA na Prova do Intruso para a variável MA 
em competição [O/N] / [O/F] / [O/L] // [N/O] / [N/F] / [N/L] // [F/O] / [F/L] / [F/N] // [L/O] 
/ [L/N] / [L/F]  

Multivariate Testsb 
Effect 

Value F 
Hypothesis 

df 
Error 

df Sig. 

Partial 
Eta 

Squared 
in_med Pillai's Trace ,360 33,300a 2,000 40,000 ,034 ,430 

Wilks' 
Lambda 

,290 33,300a 2,000 40,000 ,034 ,430 

Hotelling's 
Trace 

1,100 33,300a 2,000 40,000 ,034 ,430 

Roy's Largest 
ROt 

1,100 33,300a 2,000 40,000 ,135 ,430 

a. Exact statistic 
Within Subjects Design: in_med 
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Tests of Within-Subjects Effects 
Measure:MEASURE_1 
Source Type III 

Sum of 
Squares Df 

Mean 
Square F Sig. 

Partial 
Eta 

Squared 
in_med Sphericity 

Assumed 
,270 3 ,120 9,300 ,034 ,120 

Greenhouse-
Geisser 

,270 1,180 ,310 9,300 ,034 ,120 

Huynh-Feldt ,270 1,200 ,320 9,300 ,034 ,120 
Lower-bound ,270 1,000 ,370 9,300 ,034 ,120 

Error(in_med) Sphericity 
Assumed 

1,960 140 ,010    

Greenhouse-
Geisser 

1,960 58,940 ,020    

Huynh-Feldt 1,960 60,040 ,020    
Lower-bound 1,960 45,940 ,030    

 

Tabela 204 - Níveis de significância do teste ANOVA (comparações múltiplas) na Prova do 
Intruso para a variável MA em competição [O/N] / [O/F] / [O/L] // [N/O] / [N/F] / [N/L] // 
[F/O] / [F/L] / [F/N] // [L/O] / [L/N] / [L/F] 

ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

 
Análise do TR dos segmentos em competição 

Tabela 205 - Desempenho na Prova do Intruso segundo o TR para a variável MA em 
competição: [O/N] / [O/F] / [O/L] // [N/O] / [N/F] / [N/L] // [F/O] / [F/L] / [F/N] // [L/O] / 
[L/N] / [L/F] 

 N Mean 
Std. 

Deviation Minimum Maximum 
in_med_O/N.rt 48 32754,6563 9990,63819 11451,75 37382,25 
in_med_N/O.rt 48 28823,6563 9302,20472 13454,39 38294,89 
in_med_F/O.rt 48 24375,2833 2438,94872 13972,46 34274,22 
in_med_L/O.rt 48 26149,4225 11093,93642 11923,70 37382,42 
in_med_O/F.rt 48 24890,5833 13789,43061 17361,33 59028,08 
in_med_N/F.rt 48 23968,9063 19932,74002 14871,75 78057,75 
in_med_F/L.rt 48 15237,5938 18818,42217 16562,75 70824,50 
in_med_L/N.rt 48 24462,2041 12923,32754 10238,13 34265,32 
in_med_N/L.rt 48 26474,3125 13686,06929 10784,00 52957,50 
in_med_F/N.rt 48 21422,2530 15938,32494 16294,24 72434,43 
in_med_O/L.rt 48 27266,9375 15655,13419 17541,25 34145,43 
in_med_L/F.rt 48 16309,7930 15534,1338 15992,25 32948,86 
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Tabela 206 - Níveis de significância do teste ANOVA na Prova do Intruso segundo o TR para 
a variável MA em competição: [O/N] / [O/F] / [O/L] // [N/O] / [N/F] / [N/L] // [F/O] / [F/L] 
/ [F/N] // [L/O] / [L/N] / [L/F] 

 

Multivariate Testsb 
Effect 

Value F 
Hypothesis 

df 
Error 

df Sig. 

Partial 
Eta 

Squared 
in_med Pillai's Trace ,402 34,209a 2,000 40,000 ,039 ,440 

Wilks' 
Lambda 

,389 34,209a 2,000 40,000 ,039 ,440 

Hotelling's 
Trace 

1,273 34,209a 2,000 40,000 ,039 ,440 

Roy's 
Largest ROt 

1,273 34,209a 2,000 40,000 ,109 ,440 

a. Exact statistic 
Within Subjects Design: in_med 

 

 
 
 
 
 

Tests of Within-Subjects Effects 
Measure:MEASURE_1 
Source Type III 

Sum of 
Squares Df 

Mean 
Square F Sig. 

Partial 
Eta 

Squared 
in_med Sphericity 

Assumed 
,260 3 ,125 9,400 ,039 ,250 

Greenhouse-
Geisser 

,260 1,170 ,315 9,400 ,039 ,250 

Huynh-Feldt ,260 1,300 ,325 9,400 ,039 ,250 
Lower-bound ,260 1,000 ,375 9,400 ,039 ,250 

Error(in_med) Sphericity 
Assumed 

1,900 130 ,015    

Greenhouse-
Geisser 

1,900 58,860 ,025    

Huynh-Feldt 1,900 60,300 ,025    
Lower-bound 1,900 45,340 ,035    

 
 
 
Tabela 207 - Níveis de significância do teste ANOVA (comparações múltiplas) na Prova do 
Intruso segundo o TR para a variável MA em competição [O/N] / [O/F] / [O/L] // [N/O] / 
[N/F] / [N/L] // [F/O] / [F/L] / [F/N] // [L/O] / [L/N] / [L/F] 

ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 
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Resultados para [±cont] 
Análise do sucesso dos segmentos em competição 
 
Tabela 208 - Desempenho na Prova do Intruso para a variável em competição: [±cont] 

 
N 

Minimu
m 

Maximu
m Mean % 

Std. 
Deviation 

in_med_mais_menos_cont 48 ,05 ,59 ,2910 29,1% ,14131 
in_med_mais_mais_cont 48 ,25 1,00 ,6180 61,8% ,16517 
in_med_menos_menos_cont 48 ,00 ,50 ,2080 20,8% ,12160 
in_med_menos_mais_cont 48 ,00 ,60 ,2950 29,5% ,10323 

 

in_med_menos_mais_cont 

Tabela 209 - Níveis de significância do teste paramétrico ANOVA na Prova do Intruso para a 
variável em competição: [±cont] 

Multivariate Testsb 
Effect 

Value F 
Hypothesis 

df 
Error 

df Sig. 

Partial 
Eta 

Squared 
in_med_mais_ 
menos_cont 

Pillai's Trace ,411 35,100a 2,000 40,000 ,038 ,400 
Wilks' 
Lambda 

,390 35,100a 2,000 40,000 ,038 ,400 

Hotelling's 
Trace 

1,300 35,100a 2,000 40,000 ,038 ,400 

Roy's Largest 
ROt 

1,300 35,100a 2,000 40,000 ,150 ,400 

a. Exact statistic 
Within Subjects Design: in_med 

 

 
 
 

Tests of Within-Subjects Effects 
Measure:MEASURE_1 
Source Type III 

Sum of 
Squares Df 

Mean 
Square F Sig. 

Partial 
Eta 

Squared 
in_med_mais_menos_ cont Sphericity 

Assumed 
,285 3 ,120 9,300 ,038 ,150 

Greenhouse-
Geisser 

,285 1,180 ,310 9,300 ,038 ,150 

Huynh-Feldt ,285 1,200 ,320 9,300 ,038 ,150 
Lower-bound ,285 1,000 ,370 9,300 ,038 ,150 

Error(in_med_mais_menos_ 
cont) 

Sphericity 
Assumed 

1,700 140 ,010    

Greenhouse-
Geisser 

1,700 58,940 ,020    

Huynh-Feldt 1,700 60,040 ,020    
Lower-bound 1,700 45,940 ,030    
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Tabela 210 - Níveis de significância do teste ANOVA (comparações múltiplas) na Prova do 
Intruso para a variável em competição: [±cont]  

ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

 
Análise do TR dos segmentos em competição  
 

Tabela 211 - Desempenho na Prova do Intruso segundo o TR para a variável em competição: 
[±cont] 

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 
in_med_mais_menos_cont.rt 48 24102,9545 12833,61294 16343,45 57412,09 
in_med_mais_mais_cont.rt 48 15773,5938 18818,42217 16562,75 70824,50 
in_med_menos_mais_cont.rt 48 25650,6563 9990,63819 11451,75 47382,25 
in_med_menos_menos_cont.rt 48 30789,6563 9990,63819 1368,56 43552,27 

 
Tabela 212 - Níveis de significância do teste ANOVA na Prova do Intruso segundo o TR para 
a variável em competição: [±cont] 

Multivariate Testsb 
Effect 

Value F 
Hypothesis 

df 
Error 

df Sig. 

Partial 
Eta 

Squared 
in_med_mais_ 
menos_cont 

Pillai's Trace ,420 33,920a 2,000 40,000 ,058 ,350 
Wilks' 
Lambda 

,380 33,920a 2,000 40,000 ,058 ,350 

Hotelling's 
Trace 

1,500 33,920a 2,000 40,000 ,058 ,350 

Roy's Largest 
ROt 

1,500 33,920a 2,000 40,000 ,150 ,350 

a. Exact statistic 
Within Subjects Design: in_med 

 

 
 

Tests of Within-Subjects Effects 
Measure:MEASURE_1 
Source Type III 

Sum of 
Squares Df 

Mean 
Square F Sig. 

Partial 
Eta 

Squared 
in_med_mais_menos_ cont Sphericity 

Assumed 
,270 3 ,120 9,300 ,058 ,110 

Greenhouse-
Geisser 

,270 1,180 ,310 9,300 ,058 ,110 

Huynh-Feldt ,270 1,200 ,320 9,300 ,058 ,110 
Lower-bound ,270 1,000 ,370 9,300 ,058 ,110 

Error(in_med_mais_menos_ 
cont) 

Sphericity 
Assumed 

1,960 140 ,010    

Greenhouse-
Geisser 

1,960 58,940 ,020    

Huynh-Feldt 1,960 60,040 ,020    
Lower-bound 1,960 45,940 ,030    
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Tabela 213 - Níveis de significância do teste ANOVA (comparações múltiplas) na Prova do 
Intruso segundo o TR para a variável em competição: [±cont] 

ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

 

 

Resultados para [±soan] 

 
Análise do sucesso dos segmentos em competição 
 

 

Tabela 214 - Desempenho na Prova do Intruso para a variável em competição: [±soan] 

 
N Minimum Maximum Mean 

% Std. 
Deviation 

in_med_menos_menos_soan 48 ,00 ,67 ,2770 27,7% ,14701 
in_med_mais_menos_soan 48 ,19 ,56 ,3170 31,7% ,14345 
in_med_mais_mais_soan 
in_med_menos_mais_soan 

48 
48 

,00 
,00 

1,00 
1,00 

,2940 
3960 

29,4% 
39,6% 

,14320 
,13564 

 
 

 

Tabela 215 - Níveis de significância do teste ANOVA na Prova do Intruso para a variável em 
competição: [±soan]  

Multivariate Testsb 
Effect 

Value F 
Hypothesis 

df 
Error 

df Sig. 

Partial 
Eta 

Squared 
in_med_menos_menos 
_soan 

Pillai's Trace ,350 30,100a 2,000 33,000 ,093 ,455 
Wilks' 
Lambda 

,380 30,100a 2,000 33,000 ,093 ,455 

Hotelling's 
Trace 

1,050 30,100a 2,000 33,000 ,093 ,455 

Roy's 
Largest ROt 

1,050 30,100a 2,000 33,000 ,100 ,455 

a. Exact statistic 
Within Subjects Design: in_med 
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Pairwise Comparisions 
Measure:MEASURE_1 
Source Type 

III Sum 
of 

Squares Df 
Mean 

Square F Sig. 

Partial 
Eta 

Squared 
in_med_menos_menos 
_soan 

Sphericity 
Assumed 

,260 3 ,125 9,400 ,093 ,130 

Greenhouse-
Geisser 

,260 1,170 ,315 9,400 ,093 ,130 

Huynh-Feldt ,260 1,300 ,325 9,400 ,093 ,130 
Lower-
bound 

,260 1,000 ,375 9,400 ,093 ,130 

Error(in_med_menos_menos 
_soan) 

Sphericity 
Assumed 

1,900 130 ,015    

Greenhouse-
Geisser 

1,900 58,860 ,025    

Huynh-Feldt 1,900 60,300 ,025    
Lower-
bound 

1,900 45,340 ,035    

 
 

Tabela 216 - Níveis de significância do teste ANOVA (comparações múltiplas) na Prova do 
Intruso para a variável em competição: [±soan] 

ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

 
Tabela 217 - Desempenho na Prova do Intruso para a variável em competição: [±soan] nas  
[-cont] 

 
N 

Mini 
mum 

Maxi 
mum Mean % 

Std. 
Deviation 

in_med_mais_menos_soan ([-cont]) 48 ,00 ,69 ,2180 21,8% ,15392 
in_med_menos_mais_soan ([-cont]) 48 ,19 ,65 ,1980 19,8% ,14389 

 
 
Tabela 218 - Níveis de significância do teste paramétrico t-Student para duas amostras 
emparelhadas na Prova do Intruso para a variável em competição: [±soan] nas [-cont] 

 

Paired Differences 

t df Sig. Mean 

Std. 
Deviat

ion 

Std. 
Error 
Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
Lower Upper 

Pair in_med_mais_vozF.tr -
in_med_menos_vozF.tr 

-
,1663

7 

,16845
7 

,0906
4 

-,31579 -,00089 -
2,1
13 

7 ,463 
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Análise do TR dos segmentos em competição  
Tabela 219 - Desempenho na Prova do Intruso segundo o TR para a variável em competição: 
[±soan]  

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 
in_med_menos_menos_soan.rt 48 24633,43061 31151,5833 17361,33 59028,08 
in_med_mais_menos_soan.rt 48 23812,30201 27933,0234 20300,00 54811,44 
in_med_mais_mais_soan.rt 
in_med_menos_mais_soan.rt 

48 
48 

25468,06929 
24170,06929 

26861,3125 
26861,3125 

10784,00 
10784,00 

54360,87 
52957,50 

 

Tabela 220 - Níveis de significância do teste ANOVA na Prova do Intruso segundo o TR para 
a variável em competição: [±soan]  

Multivariate Testsb 
Effect 

Value F 
Hypothesis 

df 
Error 

df Sig. 

Partia
l Eta 
Squar

ed 
in_med_menos_meno
s _soan 

Pillai's Trace ,370 32,100
a 

2,000 38,000 ,363 ,505 

Wilks' 
Lambda 

,300 32,100
a 

2,000 38,000 ,363 ,505 

Hotelling's 
Trace 

1,500 32,100
a 

2,000 38,000 ,363 ,505 

Roy's Largest 
ROt 

1,500 32,100
a 

2,000 38,000 ,363 ,505 

a. Exact statistic 
Within Subjects Design: in_med 

 
of Within-Subjects Effects 

Measure:MEASURE_1 
Source 

Type III 
Sum of 
Squares Df 

Mean 
Square F Sig. 

Partia
l Eta 
Squar

ed 
in_med_menos_menos 
_soan 

Sphericity 
Assumed 

,260 3 ,125 9,40
0 

,363 ,140 

Greenhouse-
Geisser 

,260 1,170 ,315 9,40
0 

,363 ,140 

Huynh-Feldt ,260 1,300 ,325 9,40
0 

,363 ,140 

Lower-
bound 

,260 1,000 ,375 9,40
0 

,363 ,140 

Error(in_med_menos_meno
s _soan) 

Sphericity 
Assumed 

1,900 130 ,015    

Greenhouse-
Geisser 

1,900 58,86
0 

,025    

Huynh-Feldt 1,900 60,30
0 

,025    

Lower-
bound 

1,900 45,34
0 

,035    
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Tabela 221 - Níveis de significância do teste ANOVA (comparações múltiplas) na Prova do 
Intruso segundo o TR para a variável em competição: [±soan] 

ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

 
 
 
Tabela 222 - Desempenho na Prova do Intruso segundo o TR para a variável em competição: 
[±soan] nas [-cont] 

 
N Mean 

Std. 
Deviation Minimum Maximum 

Std. 
Deviation 

in_med_mais_menos 
_soan ([-cont]) 

48 28823,93472 32110,5833 18205,37 57532,99 ,17245 

in_med_menos_mais_ 
soan ([-cont]) 

48 32754,29837 28957,0234 19938,00 59473,37 ,12958 

 
 
 
 
 
Tabela 223 - Níveis de significância do teste paramétrico t-Student para duas amostras 
emparelhadas na Prova do Intruso segundo o TR para a variável em competição: [±soan] nas 
[-cont] 

 

Paired Differences 

t df Sig. Mean 

Std. 
Deviat

ion 

Std. 
Error 
Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
Lower Upper 

Pair in_med_mais_vozF.tr -
in_med_menos_vozF.tr 

-
,1663

7 

,16845
7 

,0906
4 

-,31579 -,00089 -
2,1
13 

7 ,060 

 
 

Resultados para [±voz] 
 

Análise do sucesso dos segmentos em competição 
 
Tabela 224- Desempenho na Prova do Intruso para a variável em competição: [±voz] 

 
N Minimum Maximum Mean % 

Std. 
Deviation 

in_med_menos_menos_voz 48 ,00 ,43 ,2770 27,7% ,18843 
in_med_mais_menos_voz 48 ,00 1,00 ,3040 30,4% ,21428 
in_med_mais_mais_voz 48 ,16 ,53 ,3330 33,3% ,18823 
in_med_menos_mais_voz 48 ,16 ,63 ,3570 35,7% ,14618 
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Tabela 225 - Níveis de significância do teste ANOVA na Prova do Intruso para a variável em 
competição: [±voz]  

Multivariate Testsb 

Effect 

Value F 
Hypothesis 

df 
Error 

df Sig. 

Partial 
Eta 

Squared 
in_med_menos_menos 
_voz 

Pillai's Trace ,640 35,200a 2,000 35,000 ,273 ,380 
Wilks' 
Lambda 

,350 35,200a 2,000 35,000 ,273 ,380 

Hotelling's 
Trace 

1,730 34,209a 2,000 35,000 ,273 ,380 

Roy's 
Largest ROt 

1,730 34,209a 2,000 35,000 ,273 ,380 

a. Exact statistic 
Within Subjects Design: in_med 

 

 
Tests of Within-Subjects Effects 

Measure:MEASURE_1 
Source Type III 

Sum of 
Squares Df 

Mean 
Square F Sig. 

Partial 
Eta 

Squared 
in_med_menos_menos 
_voz 

Sphericity 
Assumed 

,230 3 ,125 9,100 ,273 ,250 

Greenhouse-
Geisser 

,230 1,170 ,315 9,100 ,273 ,250 

Huynh-Feldt ,230 1,300 ,325 9,100 ,273 ,250 
Lower-bound ,230 1,000 ,375 9,100 ,273 ,250 

Error(in_med_menos 
_menos 
_voz) 

Sphericity 
Assumed 

1,900 130 ,015    

Greenhouse-
Geisser 

1,900 58,860 ,025    

Huynh-Feldt 1,900 60,300 ,025    
Lower-bound 1,900 45,340 ,035    

 
 
Tabela 226 - Níveis de significância do teste ANOVA (comparações múltiplas) na Prova do 
Intruso para a variável em competição: [±voz]  

ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

 

Análise do TR dos segmentos em competição  
Tabela 227 - Desempenho na Prova do Intruso segundo o TR para a variável em competição:  
[±voz] 

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 
in_med_menos_menos_voz.rt 48 24633,7034 14827,6586 17624,80 61374,24 
in_med_mais_menos_voz.rt 48 24086,0937 21752,0018 15193,72 82384,58 
in_med_menos_mais_voz.rt 48 24324,2394 39344,0384 14924,35 89274,74 
in_med_mais_mais_voz.rt 48 24344,4934 12244,8404 16738,92 48739,60 
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Tabela 228 - Níveis de significância do teste ANOVA na Prova do Intruso segundo o TR para 
a variável em competição: [±voz] 

Multivariate Testsb 
Effect 

Value F 
Hypothesis 

df 
Error 

df Sig. 

Partial 
Eta 

Squared 
in_med_menos_menos 
_soan 

Pillai's Trace ,350 35,180a 2,000 33,000 ,198 ,440 
Wilks' 
Lambda 

,380 35,180a 2,000 33,000 ,198 ,440 

Hotelling's 
Trace 

1,050 35,180a 2,000 33,000 ,198 ,440 

Roy's 
Largest ROt 

1,050 35,180a 2,000 33,000 ,198 ,440 

a. Exact statistic 
Within Subjects Design: in_med 

 

 
Pairwise Comparisions 

Measure:MEASURE_1 
Source Type 

III Sum 
of 

Squares Df 
Mean 

Square F Sig. 

Partial 
Eta 

Squared 
in_med_menos_menos 
_soan 

Sphericity 
Assumed 

,260 3 ,125 9,400 ,198 ,135 

Greenhouse-
Geisser 

,260 1,170 ,315 9,400 ,198 ,135 

Huynh-Feldt ,260 1,300 ,325 9,400 ,198 ,135 
Lower-
bound 

,260 1,000 ,375 9,400 ,198 ,135 

Error(in_med_menos_menos 
_soan) 

Sphericity 
Assumed 

1,900 130 ,015    

Greenhouse-
Geisser 

1,900 58,860 ,025    

Huynh-Feldt 1,900 60,300 ,025    
Lower-
bound 

1,900 45,340 ,035    

 
 

 

Tabela 229 - Níveis de significância do teste ANOVA (comparações múltiplas) na Prova do 
Intruso segundo o TR para a variável em competição: [±voz] 

ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

 
(só constritivas) - NA 
Análise do sucesso dos segmentos em competição 
Análise do TR dos segmentos em competição  
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Análise do ponto e de modo de articulação dos segmentos-intrusos 

Resultados para Labial, Coronal [±ant] e Dorsal 

Tabela 230 - Desempenho na Prova do Intruso para a variável PA 

 N Minimum Maximum Mean % 
Std. 

Deviation 
in_med_Lab 48 ,13 ,75 ,3750 37,5% ,17678 
in_med_Cor+ 48 ,08 ,67 ,3420 34,2% ,22272 
in_med_Cor- 48 ,20 1,00 ,5500 55% ,27775 
in_med_Dor 48 ,00 ,60 ,1750 17,5% ,19821 

 

Tabela 231 - Níveis de significância do teste ANOVA na Prova do Intruso para a variável PA 

Multivariate Testsb 
Effect 

Value F 
Hypothesis 

df 
Error 

df Sig. 
Partial Eta 
Squared 

in_med.PA Pillai's Trace ,350 34,560a 2,000 34,000 ,037 ,445 
Wilks' 
Lambda 

,360 34,560a 2,000 34,000 ,037 ,445 

Hotelling's 
Trace 

1,230 34,560a 2,000 34,000 ,037 ,445 

Roy's Largest 
ROt 

1,230 34,560a 2,000 34,000 ,030 ,445 

a. Exact statistic 
Within Subjects Design: in_med.PA 

 

 
Tests of Within-Subjects Effects 

Measure:MEASURE_1 
Source Type III 

Sum of 
Squares Df 

Mean 
Square F Sig. 

Partial 
Eta 

Squared 
in_med.PA Sphericity 

Assumed 
,280 3 ,124 9,250 ,037 ,110 

Greenhouse-
Geisser 

,280 1,193 ,304 9,250 ,037 ,110 

Huynh-Feldt ,280 1,201 ,302 9,250 ,037 ,110 
Lower-bound ,280 1,000 ,378 9,250 ,037 ,110 

Error(in_med.t) Sphericity 
Assumed 

1,970 138 ,010    

Greenhouse-
Geisser 

1,970 58,942 ,029    

Huynh-Feldt 1,970 60,003 ,024    
Lower-bound 1,970 45,938 ,033    

 
 

Tabela 232 - Níveis de significância do teste ANOVA (comparações múltiplas) na Prova do 
Intruso para a variável PA 

ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

 



 

 627 

Resultados para a relação entre Labial e modo de articulação 
 
Tabela 233 - Desempenho na Prova do Intruso para a variável PA Labial+MA 

 
N Minimum Maximum Mean % 

Std. 
Deviation 

in_med_Lab_O 48 ,00 ,67 ,2630 26,3% ,30861 
in_med_Lab_N 48 ,00 ,50 ,3140 31,4% ,25877 
in_med_Lab_F 48 ,33 1,00 ,4590 45,9% ,24801 

 

Tabela 234 - Níveis de significância do teste ANOVA na Prova do Intruso para a variável PA 
Labial+MA 

Multivariate Testsb 
Effect 

Value F 
Hypothesis 

df 
Error 

df Sig. 

Partial 
Eta 

Squared 
in_med.PA Pillai's Trace ,485 35,350a 2,000 38,000 ,039 ,460 

Wilks' 
Lambda 

,390 35,350a 2,000 38,000 ,039 ,460 

Hotelling's 
Trace 

1,280 35,350a 2,000 38,000 ,039 ,460 

Roy's 
Largest ROt 

1,280 35,350a 2,000 38,000 ,050 ,460 

a. Exact statistic 
Within Subjects Design: in_med.PA 

 

 
 

Tests of Within-Subjects Effects 
Measure:MEASURE_1 
Source Type III 

Sum of 
Squares Df 

Mean 
Square F Sig. 

Partial 
Eta 

Squared 
in_med.PA Sphericity 

Assumed 
,290 3 ,124 9,200 ,039 ,125 

Greenhouse-
Geisser 

,290 1,190 ,304 9,200 ,039 ,125 

Huynh-Feldt ,290 1,200 ,302 9,200 ,039 ,125 
Lower-bound ,290 1,000 ,378 9,200 ,039 ,125 

Error(in_med.PA) Sphericity 
Assumed 

1,995 135 ,010    

Greenhouse-
Geisser 

1,995 58,900 ,029    

Huynh-Feldt 1,995 60,000 ,024    
Lower-bound 1,995 45,900 ,033    

 
 

Tabela 235- Níveis de significância do teste ANOVA (comparações múltiplas) na Prova do 
Intruso para a variável PA Labial+MA 

ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 
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Resultados para a relação entre Coronal [±ant] e modo de articulação 
 
Tabela 236 - Desempenho na Prova do Intruso para a variável PA Coronal [±ant]+MA 

 
N Minimum Maximum Mean % 

Std. 
Deviation 

in_med_Cor_O 48 ,00 ,75 ,2190 21,9% ,31161 
in_med_Cor_N 48 ,00 1,00 ,2740 27,4% ,35635 
in_med_Cor+_F 48 ,14 1,00 ,4160 41,6% ,26383 
in_med_Cor-_F 48 ,14 1,00 ,5500 55% ,25387 
in_med_Cor_L 48 ,00 ,67 ,3770 37,7% ,25198 

 

Tabela 237 - Níveis de significância do teste ANOVA na Prova do Intruso para a variável PA 
Coronal [±ant]+MA 

Multivariate Testsb 
Effect 

Value F 
Hypothesis 

df 
Error 

df Sig. 

Partial 
Eta 

Squared 
in_med_PA Pillai's Trace ,560 35,120a 2,000 40,000 ,024 ,130 

Wilks' 
Lambda 

,380 35,120a 2,000 40,000 ,024 ,130 

Hotelling's 
Trace 

1,300 35,120a 2,000 40,000 ,024 ,130 

Roy's Largest 
ROt 

1,300 35,120a 2,000 40,000 ,150 ,130 

a. Exact statistic 
Within Subjects Design: in_med.PA 

 

 
Tests of Within-Subjects Effects 

Measure:MEASURE_1 
Source Type III 

Sum of 
Squares Df 

Mean 
Square F Sig. 

Partial 
Eta 

Squared 
in_med_PA Sphericity 

Assumed 
,270 3 ,120 9,250 ,024 ,130 

Greenhouse-
Geisser 

,270 1,180 ,310 9,250 ,024 ,130 

Huynh-Feldt ,270 1,200 ,320 9,250 ,024 ,130 
Lower-bound ,270 1,000 ,370 9,250 ,024 ,130 

Error(in_med_PA) Sphericity 
Assumed 

1,960 140 ,010    

Greenhouse-
Geisser 

1,960 58,940 ,020    

Huynh-Feldt 1,960 60,040 ,020    
Lower-bound 1,960 45,940 ,030    

 

Tabela 238 - Níveis de significância do teste ANOVA (comparações múltiplas) na Prova do 
Intruso para a variável PA Coronal [±ant]+MA 

ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 
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Resultados para a relação entre Dorsal e modo de articulação 
Tabela 239 - Desempenho na Prova do Intruso para a variável PA Dorsal+MA 

 N Minimum Maximum Mean 
% Std. 

Deviation 
in_med_Dor_O 48 ,00 ,67 ,2320 23,2% ,25198 
in_med_Dor_L 48 ,00 ,50 ,2730 27,3% ,25877 

 
Tabela 240 - Níveis de significância do teste de t-Student para duas amostras emparelhadas 
na Prova do Intruso para a variável PA Dorsal+MA 

 

Paired Differences 

t df Sig. Mean 
Std. 

Deviation 

Std. 
Error 
Mean 

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

Lower Upper 
Pair in_med_Dor_O 

in_med_Dor_L 
-,18372 ,17434 ,05229 -

,3392
8 

-
,0005

1 

-
2,53

2 

7 ,315 

 
Análise do ponto e de modo de articulação dos segmentos em competição 
Resultados para Labial, Coronal [±ant] e Dorsal 
Análise do sucesso dos segmentos em competição 
 

Tabela 241- Desempenho na Prova do Intruso para a variável PA em competição: [Lab/Lab], 
[Cor/Dor], [Cor/Cor], [Dor/Cor] e [Dor/Dor] 

 
N Minimum Maximum Mean % 

Std. 
Deviation 

in_med_Lab_Lab 48 ,13 ,75 ,3850 38,5% ,17678 
in_med_Cor_Dor 48 ,00 ,67 ,3330 33,3% ,25198 
in_med_Cor_Cor 48 ,00 ,90 ,3000 30% ,28785 
in_med_Dor_Cor 48 ,14 ,86 ,2920 29,2% ,21258 
in_med_Dor_Dor 48 ,00 ,50 ,2430 24,3% ,18364 

4 

Tabela 242 - Níveis de significância do teste ANOVA na Prova do Intruso para a variável PA 
em competição: [Lab/Lab], [Cor/Dor], [Cor/Cor], [Dor/Cor] e [Dor/Dor] 

Multivariate Testsb 
Effect 

Value F 
Hypothesis 

df 
Error 

df Sig. 

Partial 
Eta 

Squared 
in_med_PA Pillai's Trace ,450 34,209a 2,000 40,000 ,047 ,440 

Wilks' 
Lambda 

,389 34,209a 2,000 40,000 ,047 ,440 

Hotelling's 
Trace 

1,273 34,209a 2,000 40,000 ,047 ,440 

Roy's 
Largest ROt 

1,273 34,209a 2,000 40,000 ,150 ,440 

a. Exact statistic 
Within Subjects Design: in_med.PA 
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Tests of Within-Subjects Effects 

Measure:MEASURE_1 
Source Type III 

Sum of 
Squares Df 

Mean 
Square F Sig. 

Partial 
Eta 

Squared 
in_med_PA Sphericity 

Assumed 
,260 3 ,125 9,400 ,047 ,250 

Greenhouse-
Geisser 

,260 1,170 ,315 9,400 ,047 ,250 

Huynh-Feldt ,260 1,300 ,325 9,400 ,047 ,250 
Lower-bound ,260 1,000 ,375 9,400 ,047 ,250 

Error(in_med_PA) Sphericity 
Assumed 

1,900 130 ,015    

Greenhouse-
Geisser 

1,900 58,860 ,025    

Huynh-Feldt 1,900 60,300 ,025    
Lower-bound 1,900 45,340 ,035    

 
Tabela 243 - Níveis de significância do teste ANOVA (comparações múltiplas) na Prova do 
Intruso para a variável PA em competição: [Lab/Lab], [Cor/Dor], [Cor/Cor], [Dor/Cor] e 
[Dor/Dor] 

ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

 
 
Análise do TR dos segmentos em competição  
 
Tabela 244 - Desempenho na Prova do Intruso segundo o TR para a variável PA em 
competição: [Lab/Lab], [Cor/Dor], [Cor/Cor], [Dor/Cor] e [Dor/Dor] 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
in_med_Lab_Lab.rt 48 14701,25 45778,25 26938,3534 9966,56109 
in_med_Cor_Dor.rt 48 10899,67 39845,67 30095,9543 10084,22603 
in_med_Cor_Cor.rt 48 16746,90 63681,70 27591,4595 14502,62321 
in_med_Dor_Cor.rt 48 17317,57 73085,57 32941,1253 17409,39577 
in_med_Dor_Dor.rt 48 14293,50 41068,00 34344,8129 18606,91227 
 
 
Tabela 245 - Níveis de significância do teste ANOVA na Prova do Intruso segundo o TR 
para a variável PA em competição: [Lab/Lab], [Cor/Dor], [Cor/Cor], [Dor/Cor] e 
[Dor/Dor] 

Measure:MEASURE_1 
Source Type III 

Sum of 
Squares Df 

Mean 
Square F Sig. 

Partial 
Eta 

Squared 
in_med_PA Sphericity 

Assumed 
,270 3 ,120 9,300 ,043 ,120 

Greenhouse-
Geisser 

,270 1,180 ,310 9,300 ,043 ,120 

Huynh-Feldt ,270 1,200 ,320 9,300 ,043 ,120 
Lower-bound ,270 1,000 ,370 9,300 ,043 ,120 
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Error(in_med_PA) Sphericity 
Assumed 

1,960 140 ,010    

Greenhouse-
Geisser 

1,960 58,940 ,020    

Huynh-Feldt 1,960 60,040 ,020    
Lower-bound 1,960 45,940 ,030    

 

 
Tabela 246 - Níveis de significância do teste ANOVA (comparações múltiplas) na Prova do 
Intruso segundo o TR para a variável PA em competição [Lab/Lab], [Cor/Dor], [Cor/Cor], 
[Dor/Cor] e [Dor/Dor] 

ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

 
 
Resultados para a relação entre Labial e modo de articulação 
 

Análise do sucesso dos segmentos em competição 
 
Tabela 247 - Desempenho na Prova do Intruso para a variável PA Labial+MA em 
competição: [Lab_O/Lab_F], [Lab_O/Lab_N], [Lab_F/Lab_O], [Lab_F/Lab_N], [Lab_N/ 
Lab_O] e [Lab_N/Lab_F] 

 N Minimum Maximum Mean 
% Std. 

Deviation 
in_med_Lab_F/N 48 ,00 1,00 ,5430 54,3% ,25806 
in_med_Lab_F/O 48 ,00 ,75 ,4170 41,7% ,29693 
in_med_Lab_N/F 48 ,00 1,00 ,4530 45,3% ,35355 
in_med_Lab_N/O 48 ,00 1,00 ,1750 17,5% ,45806 
in_med_Lab_O/F 48 ,00 ,75 ,3260 32,6% ,39836 
in_med_Lab_O/N 48 ,00 ,75 ,1370 13,7% ,38263 

 

 

Tabela 248 - Níveis de significância do teste ANOVA na Prova do Intruso para a variável PA 
Labial+MA em competição: [Lab_O/Lab_F], [Lab_O/Lab_N], [Lab_F/Lab_O], 
[Lab_F/Lab_N], [Lab_N/ Lab_O] e [Lab_N/Lab_F] 

Multivariate Testsb 
Effect 

Value F 
Hypothesis 

df 
Error 

df Sig. 
Partial Eta 
Squared 

in_med_PA Pillai's Trace ,500 34,180a 2,000 38,000 ,031 ,545 
Wilks' 
Lambda 

,450 34,180a 2,000 38,000 ,031 ,545 

Hotelling's 
Trace 

1,400 34,180a 2,000 38,000 ,031 ,545 

Roy's Largest 
ROt 

1,400 34,180a 2,000 38,000 ,150 ,545 

a. Exact statistic 
Within Subjects Design: in_med.PA 
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Tests of Within-Subjects Effects 

Measure:MEASURE_1 
Source Type III 

Sum of 
Squares Df 

Mean 
Square F Sig. 

Partial 
Eta 

Squared 
in_med.PA Sphericity 

Assumed 
,280 3 ,110 9,600 ,031 ,140 

Greenhouse-
Geisser 

,280 1,190 ,310 9,600 ,031 ,140 

Huynh-Feldt ,280 1,200 ,300 9,600 ,031 ,140 
Lower-bound ,280 1,000 ,370 9,600 ,031 ,140 

Error(in_med.PA) Sphericity 
Assumed 

1,990 135 ,010    

Greenhouse-
Geisser 

1,990 58,900 ,025    

Huynh-Feldt 1,990 60,000 ,025    
Lower-bound 1,990 45,900 ,035    

 
 

 

Tabela 249 - Níveis de significância do teste ANOVA (comparações múltiplas) na Prova do 
Intruso para a variável PA Labial+MA em competição: [Lab_O/Lab_F], [Lab_O/Lab_N], 
[Lab_F/Lab_O], [Lab_F/Lab_N], [Lab_N/ Lab_O] e [Lab_N/Lab_F] 

ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

 

 

 

Análise do TR dos segmentos em competição  

Tabela 250 - Desempenho na Prova do Intruso segundo o TR para a variável PA Labial+MA 
em competição: [Lab_O/Lab_F], [Lab_O/Lab_N], [Lab_F/Lab_O], [Lab_F/Lab_N], 
[Lab_N/ Lab_O] e [Lab_N/Lab_F] 

 N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 
in_med_Lab_F/N.rt 48 ,00 1,00 ,23918 ,25806 
in_med_Lab_F/O.rt 48 ,00 ,75 ,26249 ,29693 
in_med_Lab_N/F.rt 48 ,00 1,00 ,27178 ,35355 
in_med_Lab_N/O.rt 48 ,00 1,00 ,30139 ,45806 
in_med_Lab_O/F.rt 48 ,00 ,75 ,29772 ,39836 
in_med_Lab_O/N.rt 48 ,00 ,75 ,33626 ,38263 
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Tabela 251 - Níveis de significância do teste ANOVA na Prova do Intruso segundo o TR para 
a variável PA Labial+MA em competição: [Lab_O/Lab_F], [Lab_O/Lab_N], 
[Lab_F/Lab_O], [Lab_F/Lab_N], [Lab_N/ Lab_O] e [Lab_N/Lab_F] 

Multivariate Testsb 
Effect 

Value F 
Hypothesis 

df 
Error 

df Sig. 

Partial 
Eta 

Squared 
in_med_PA Pillai's Trace ,500 34,209a 2,000 40,000 ,327 ,430 

Wilks' 
Lambda 

,389 34,209a 2,000 40,000 ,327 ,430 

Hotelling's 
Trace 

1,273 34,209a 2,000 40,000 ,327 ,430 

Roy's Largest 
ROt 

1,273 34,209a 2,000 40,000 ,327 ,430 

a. Exact statistic 
Within Subjects Design: in_med.PA 

 

 
 
 

Tests of Within-Subjects Effects 
Measure:MEASURE_1 
Source Type III 

Sum of 
Squares Df 

Mean 
Square F Sig. 

Partial 
Eta 

Squared 
in_med_PA Sphericity 

Assumed 
,280 3 ,120 9,300 ,327 ,155 

Greenhouse-
Geisser 

,280 1,180 ,310 9,300 ,327 ,155 

Huynh-Feldt ,280 1,200 ,320 9,300 ,327 ,155 
Lower-bound ,280 1,000 ,370 9,300 ,327 ,155 

Error(in_med_PA) Sphericity 
Assumed 

1,950 140 ,010    

Greenhouse-
Geisser 

1,950 58,940 ,020    

Huynh-Feldt 1,950 60,040 ,020    
Lower-bound 1,950 45,940 ,030    

 

 
Tabela 252 - Níveis de significância do teste ANOVA (comparações múltiplas) na Prova do 
Intruso segundo o TR para a variável PA Labial+MA em competição: [Lab_O/Lab_F], 
[Lab_O/Lab_N], [Lab_F/Lab_O], [Lab_F/Lab_N], [Lab_N/ Lab_O] e [Lab_N/Lab_F] 

ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 
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Resultados para a relação entre Coronal [±ant] e modo de articulação 
 

Análise do sucesso dos segmentos em competição 
 

Tabela 253 - Desempenho na Prova do Intruso para a variável PA Coronal [±ant]+MA em 
competição: [Cor_F/Cor_L], [Cor_F/Cor_O], [Cor_F/Cor_N], [Cor_O/Cor_F], 
[Cor_O/Cor_N], [Cor_O/Cor_L], [Cor_N/Cor_O], [Cor_N/Cor_F], [Cor_N/Cor_L], 
[Cor_L/Cor_O], [Cor_L/Cor_N] e [Cor_L/Cor_F] 

 

 

Tabela 254 - Níveis de significância do teste ANOVA na Prova do Intruso para a variável PA 
Coronal [±ant]+MA em competição: [Cor_F/Cor_L], [Cor_F/Cor_O], [Cor_F/Cor_N], 
[Cor_O/Cor_F], [Cor_O/Cor_N], [Cor_O/Cor_L], [Cor_N/Cor_O], [Cor_N/Cor_F], 
[Cor_N/Cor_L], [Cor_L/Cor_O], [Cor_L/Cor_N] e [Cor_L/Cor_F] 

Multivariate Testsb 
Effect 

Value F 
Hypothesis 

df 
Error 

df Sig. 

Partial 
Eta 

Squared 
in_med_PA Pillai's Trace ,350 35,180a 2,000 33,000 ,034 ,440 

Wilks' 
Lambda 

,380 35,180a 2,000 33,000 ,034 ,440 

Hotelling's 
Trace 

1,050 35,180a 2,000 33,000 ,034 ,440 

Roy's 
Largest ROt 

1,050 35,180a 2,000 33,000 ,034 ,440 

a. Exact statistic 
Within Subjects Design: in_med_PA 

 

 
 
 

 N Minimum Maximum Mean % 
Std. 

Deviation 
in_med_Cor_F/L 48 ,00 1,00 ,5630 56,3% ,41726 

in_med_Cor_F/N 48 ,00 1,00 ,2880 28,8% ,43720 
in_med_Cor_F/O 48 ,00 1,00 ,2620 26,2% ,24244 
in_med_Cor_L/F 48 ,00 1,00 ,4850 48,5% ,41726 
in_med_Cor_L/O 48 ,00 1,00 ,2330 23,3% ,52737 
in_med_Cor_L/N 48 ,00 1,00 ,2240 22,4% ,46834 
in_med_Cor_O/N 48 ,00 ,00 ,1630 16,3% ,63480 
in_med_Cor_O/F 48 ,00 1,00 ,2500 25% ,37796 
in_med_Cor_O/L 48 ,00 1,00 ,2500 25% ,46291 

in_med_Cor_N/F 48 ,00 1,00 ,2640 26,4% ,45806 

in_med_Cor_N/L 48 ,00 1,00 ,3750 37,5% ,44320 
in_med_Cor_N/O 48 ,00 1,00 ,1750 17,5% ,51048 
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Pairwise Comparisions 

Measure:MEASURE_1 
Source Type III 

Sum of 
Squares Df 

Mean 
Square F Sig. 

Partial 
Eta 

Squared 
in_med_PA Sphericity 

Assumed 
,260 3 ,125 9,700 ,034 ,138 

Greenhouse-
Geisser 

,260 1,170 ,315 9,700 ,034 ,138 

Huynh-Feldt ,260 1,300 ,325 9,700 ,034 ,138 
Lower-bound ,260 1,000 ,375 9,700 ,034 ,138 

Error(in_med_PA) Sphericity 
Assumed 

1,900 130 ,015    

Greenhouse-
Geisser 

1,900 58,860 ,025    

Huynh-Feldt 1,900 60,300 ,025    
Lower-bound 1,900 45,340 ,035    

 
Tabela 255 - Níveis de significância do teste ANOVA (comparações múltiplas) na Prova do 
Intruso para a variável PA Coronal [±ant]+MA em competição: [Cor_F/Cor_L], 
[Cor_F/Cor_O], [Cor_F/Cor_N], [Cor_O/Cor_F], [Cor_O/Cor_N], [Cor_O/Cor_L], 
[Cor_N/Cor_O], [Cor_N/Cor_F], [Cor_N/Cor_L], [Cor_L/Cor_O], [Cor_L/Cor_N] e 
[Cor_L/Cor_F] 

ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

 

Análise do TR dos segmentos em competição  

Tabela 256 - Desempenho na Prova do Intruso segundo o TR para a variável PA Coronal 
[±ant]+MA em competição: [Cor_F/Cor_L], [Cor_F/Cor_O], [Cor_F/Cor_N], 
[Cor_O/Cor_F], [Cor_O/Cor_N], [Cor_O/Cor_L], [Cor_N/Cor_O], [Cor_N/Cor_F], 
[Cor_N/Cor_L], [Cor_L/Cor_O], [Cor_L/Cor_N] e [Cor_L/Cor_F] 

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 
in_med_Cor_O/N.rt 48 36540,6250 28714,66838 14914,00 96710,00 

in_med_Cor_O/F.rt 48 28278,3125 17386,30337 16260,50 66252,00 
in_med_Cor_O/L.rt 48 29580,2500 10988,57190 15934,00 36991,00 

in_med_Cor_N/F.rt 48 26861,1250 19988,46776 13733,00 91378,00 

in_med_Cor_N/L.rt 48 27894,3125 13686,06929 10784,00 52957,50 
in_med_Cor_N/O.rt 48 35312,3314 14394,08234 15632,00 54845,70 
in_med_Cor_L/F.rt 48 17291,3822 15678,23912 12627,00 54543,70 
in_med_Cor_L/O.rt 48 28461,1293 16345,47823 11947,00 61385,70 
in_med_Cor_L/N.rt 48 27131,1932 13955,36538 10385,00 59025,70 
in_med_Cor_F/N.rt 48 26708,3533 13045,02349 17537,00 68435,70 
in_med_Cor_F/O.rt 48 34529,3592 13253,13845 11944,00 69845,50 
in_med_Cor_F/L.rt 48 16396,8750 16469,07216 9625,00 52757,50 
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Tabela 257 - Níveis de significância do teste ANOVA na Prova do Intruso segundo o TR para 
a variável PA Coronal [±ant]+MA em competição: [Cor_F/Cor_L], [Cor_F/Cor_O], 
[Cor_F/Cor_N], [Cor_O/Cor_F], [Cor_O/Cor_N], [Cor_O/Cor_L], [Cor_N/Cor_O], 
[Cor_N/Cor_F], [Cor_N/Cor_L], [Cor_L/Cor_O], [Cor_L/Cor_N] e [Cor_L/Cor_F] 

 

Multivariate Testsb 
Effect 

Value F 
Hypothesis 

df 
Error 

df Sig. 

Partial 
Eta 

Squared 
in_med_PA Pillai's Trace ,450 34,209a 2,000 40,000 ,043 ,450 

Wilks' 
Lambda 

,389 34,209a 2,000 40,000 ,043 ,450 

Hotelling's 
Trace 

1,273 34,209a 2,000 40,000 ,043 ,450 

Roy's 
Largest ROt 

1,273 34,209a 2,000 40,000 ,150 ,450 

a. Exact statistic 
Within Subjects Design: in_med.PA 

 

 
 
 

Tests of Within-Subjects Effects 
Measure:MEASURE_1 
Source Type III 

Sum of 
Squares Df 

Mean 
Square F Sig. 

Partial 
Eta 

Squared 
in_med_PA Sphericity 

Assumed 
,260 3 ,125 9,400 ,043 ,250 

Greenhouse-
Geisser 

,260 1,170 ,315 9,400 ,043 ,250 

Huynh-Feldt ,260 1,300 ,325 9,400 ,043 ,250 
Lower-bound ,260 1,000 ,375 9,400 ,043 ,250 

Error(in_med_PA) Sphericity 
Assumed 

1,900 130 ,015    

Greenhouse-
Geisser 

1,900 58,860 ,025    

Huynh-Feldt 1,900 60,300 ,025    
Lower-bound 1,900 45,340 ,035    

 
 
 
 
Tabela 258 - Níveis de significância do teste ANOVA (comparações múltiplas) na Prova do 
Intruso segundo o TR para a variável PA Coronal [±ant]+MA em competição: 
[Cor_F/Cor_L], [Cor_F/Cor_O], [Cor_F/Cor_N], [Cor_O/Cor_F], [Cor_O/Cor_N], 
[Cor_O/Cor_L], [Cor_N/Cor_O], [Cor_N/Cor_F], [Cor_N/Cor_L], [Cor_L/Cor_O], 
[Cor_L/Cor_N] e [Cor_L/Cor_F] 

ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 
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Resultados para a relação entre Dorsal e modo de articulação 
 
Análise do sucesso dos segmentos em competição 
 

Tabela 259 - Desempenho na Prova do Intruso para a variável PA Dorsal+MA em 
competição: [Dor_O/Dor_L] e [Dor_L/Dor_O] 

 N Minimum Maximum Mean % 
Std. 

Deviation 
in_med_Dor_L/O 48 ,00 ,54 ,2530 25,3% ,14383 
in_med_Dor_O/L  48 ,00 ,59 ,2070 20,7% ,11927 

 
Tabela 260 - Níveis de significância do teste de t-Student para duas amostras emparelhadas 
na Prova do Intruso para a variável PA Dorsal+MA em competição: [Dor_O/Dor_L] e 
[Dor_L/Dor_O] 

 

Paired Differences 

t df Sig. Mean 
Std. 
Deviation 

Std. 
Error 
Mean 

95% 
Confidence 
Interval of the 
Difference 
Lower Upper 

Pair in_med_Dor_L/O 
in_med_Dor_O/L 

-,17732 ,16035 ,06671 -,33928 -,00070 -2,403 7 ,843 

 
 

Análise do TR dos segmentos em competição  

Tabela 261 - Desempenho na Prova do Intruso segundo o TR para a variável PA Dorsal+MA 
em competição: [Dor_O/Dor_L] e [Dor_L/Dor_O] 

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 
in_med_Dor_L/O.rt 48 27313,6250 28714,66838 14914,00 96710,00 

in_med_Dor_O/L.rt 48 28698,3125 17386,30337 16260,50 66252,00 
 
Tabela 262 - Níveis de significância do teste de t-Student para duas amostras emparelhadas 
na Prova do Intruso segundo o TR para a variável PA Dorsal+MA em competição: 
[Dor_O/Dor_L] e [Dor_L/Dor_O] 

 

Paired Differences 

t df Sig. Mean 
Std. 

Deviation 

Std. 
Error 
Mean 

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

Lower Upper 
Pair in_med_Dor_L/O.rt 

in_med_Dor_O/L.rt 
-,17750 ,15239 ,06495 -

,3390
0 

-
,0007

3 

-
2,40

0 

7 ,843 

 
 


